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คำนำ 

 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ้ 29 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2561 ขอ้ 12 (3) ขอ้ 13 (5) ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

รายงานและเสนอความเห็นซึ้ งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่ง

น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดงัน้ัน เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และหนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จึงไดด้ าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนธันวาคม (1 ตุลาคม 

2562–30 กนัยายน  2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้ น  เพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและคณะกรรมการพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดใหป้ระประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาดต่อไป 
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ส่วนที่ 1   

บทนำ 

 
 

ปัจจุบนัการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เน่ืองจากการ

ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดว้างไว ้

หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแทจ้ริง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในฐานะองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหน้าที่ที่จะตอ้งใหก้ารบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการติดตามและ

ประเมินผล  เพื่อวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชเ้ปรียบเทียบการท างาน

ของปีท่ีผ่านมาอีกดว้ย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการใชง้บประมาณ วสัดุ อุปกรณ ์และทรพัยากรต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ

โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแกท้อ้งถ่ินและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ถึงแมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จะมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีดีสกัปานใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ ถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้ นได ้ก็ไม่สามารถท่ีจะ

บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาทอ้งถ่ินได ้ ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง  “ระบบติดตาม” และ 

“ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการน าขอ้มูลต่าง ๆ มาปรบัปรุง แกไ้ขเพิ่มเติมหรือแมแ้ต่ยุติการด าเนินงาน        
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี

ด าเนินการอยู่ โดยท่ี การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานใหลุ้ล่วง ค่าใชจ้่ายโครงการ/กิจกรรมสูง

เกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้กลุ่มเป้ากมายหลกัของโครงการ/กิจกรรม ไม่ไดร้บัประโยขน์หรือไดร้บัน้อยกวา่ท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาใน

การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขดัแยง้ในการปฏิบติังานภายในหน่วยงาน หรือระหว่าง

หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายท่ีไดร้บัประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานใน

ระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการหรือภายหลงัท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้ นไปแลว้ ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกบัการ

ติดตามและการประเมินผลแผนงานซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ ว่าแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ดม้ีการน าไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น

ตวัชี้ วดัวา่แผนงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้น้ัน ใหผ้ลเป็นอยา่งไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ซึ่งผลท่ีได้

จากการติดตามและการประเมินผลถือว่าเป็นขอ้มูลยอ้นกลับท่ีสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงและตัดสินใจในการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบรรหารส่วนต าบลโคกสะอาดต่อไป  

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมีความสุขุมรอบคอบในการ

ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและเพิ่มโอกาสในการเสริมสรา้งใหเ้กิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบปัญหา

และอุปสรรคก็จะตอ้งตั้งรบัใหม้ัน่ รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหา

และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและถดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ด าเนินการปรับปรุงใหดี้ขึ้ นตั้งรับใหม้ัน่เพื่อรอโอกาส  

และสุดทา้ยเมื่อมีโอกาสก็จะตอ้งใชพ้นัธมิตรหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ใหเ้กิดประโยชน์

เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พรอ้มการปรบัปรุง และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อให้
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เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพัฒนาอย่าง

เขม้แข็งและมีความยัง่ยืน เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดีย่ิง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีมุ่งคน้หาแผนงาน โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ว่าสิ่ง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ

พัฒนาทอ้งน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ด ้ ดงัน้ี 

  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซึ่งจะช่วยตอบ 

สนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรบัปรุงการปฏิบติังานใหดี้ขึ้ น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อใหท้ราบความกา้วหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สภาพผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้

  3. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ้่ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  5. เพื่อสรา้งความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ปลัด/รองปลัดผูบ้ริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ท่ีจะตอ้งผลักดันใหก้ารด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคก์บัใหเ้กิดประโยชน์กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง ประชาชนในต าบลโคกสะอาด/

ชุมชน หรือสงัคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัชี้ วดัรอ้ยละความส าเร็จของปฏิบติังานตามแผนงาน/

โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอ านาจ

หน้าท่ี ดังน้ี (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน

เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วนัรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวหรือนับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และตอ้งปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย  

  1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 3 คน  

  2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน   

  3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน  

  4) หวัหน้าส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง จ านวน 2 คน  

  5) ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตอ้ง

ด าเนินการใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี ดงัน้ี 

  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีโดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาท่ีก าหนด 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรบัการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ดงัน้ี 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวตัถุประสงค์

หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไวห้รือไม่ (ซึ่งดูไดจ้ากการก าหนดตวัชี้ วัด : KPI) ถา้ก าหนดไวแ้ลว้มี

ความชดัเจนเพียงใด ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการติดตาม เป็นตน้ จากน้ันศึกษาว่าผูใ้ชผ้ล การน าผลไปใช้

ประโยชน์อยา่งไร เมื่อใด ขอ้มูลหลกั ๆ ท่ีตอ้งการคืออะไร ตอ้งการใหร้ายงานผลอยา่งไร มีขอ้เสนอแนะในการติดตามผล

อยา่งไร ซึ่งการศึกษาดงักล่าวอาจใชว้ิธีสมัภาษณ์และ/หรือสงัเกตแลว้น าผลท่ีไดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต

ในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ้ 2.1 มา

วิเคราะห์ แลว้เขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดว้ย ประเด็นหลัก ๆ คือ วตัถุประสงคก์ารติดตามแหล่งขอ้มูล เวลาท่ีเก็บ

ขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะหข์อ้มูล จากน้ันสรา้งเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรือ

แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบติัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนท่ี

ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีตอ้งการในชั้นน้ี คือ ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แมจ้ะวางแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไวดี้และได้

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ในเชิงปริมาณไดน้้อยก็ตอ้งติดตามเพิ่มจนกวา่จะไดค้รบขั้นต า่ตามท่ี 

ก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะหข์อ้มูล เป็นการวิเคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการติดตามท่ีก าหนดไว ้แต่ละโครงการ

ตามตัวชี้ วดัท่ีก าหนดไว ้โดยอาจใชว้ิธีการทางสถิติพื้ นฐาน เช่น การแจงนับ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จ านวน เป็นตน้ หรืออาจใชก้ารวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ

แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใชห้ลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้ นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเป็นการรายงานใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบโดยรายงานตามแบบท่ี

ก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลกัษณะก็ไดต้าม

ความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน

เชิงเทคนิคซึ่งประกอบดว้ยก็ได ้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวตัถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
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นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลโคกสะอาด 

 

สภาองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลโคกสะอาด 

เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

โดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสัง่การ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดหรือผูเ้กี่ยวขอ้งหรือผูม้ีอ านาจ

ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ไดร้บัรายงานสรุปแลว้จะวินิจฉัย/สัง่การ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้ากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า

โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ไดต้ามความเหมาะสมต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีอ านาจ

หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด เพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล      โคก

สะอาดและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน

ธนัวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วสัดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและ

เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดค้ิดสรา้งไวเ้พื่อใชใ้นการติดตามและประเมนิผล  

เช่น  แบบสอบถามวดัทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นตน้ และหรือโดยการสรา้งเคร่ืองการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ

สงัเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดยอาศัยสภาพพื้ นท่ีทัว่ไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ินรวมทั้งเกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ นหรือการน าไปทดลองใช้

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลโคกสะอาด 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อบต.

โคกสะอาด. 

เสนอ 

รอบธนัวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลโคกสะอาด 

รายงานผล เสนอ 

เสนอ 

ตั้งขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอความเหน็ 

 

 

ความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในต าบลโคกสะอาด/องคก์ารบรหิารส่วนต าบล

โคกสะอาด ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วนั นับแต่วนั

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั 

ตั้งขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอความเหน็ 

เส
น
อ
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เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแลว้  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการปฏิบัติงานจริงหรือ

ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูล สรุปขอ้มูลท่ีเป็นจริงต่อไป 

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดงัน้ี 

   (1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2548 ขอ้ 29 ดงัน้ี 

    1.1 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

    1.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

   (2) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ.2559 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ดงัน้ี 

    ขอ้ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พรอ้มทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วนัรายงานผล

และเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้งภายใน

เดือนธนัวาคมของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โดยอาศยั

หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี ดงัน้ี 
 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด อยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกคร่ึงปี และสรุปภาพรวมของคร่ึงปีท่ีผ่านมา 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด เสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ

ผลผลิต) ท่ีไดก้ าหนดขึ้ นมีความสอดคลอ้ง และน าไปก าหนดเป็นวิสยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบดว้ยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเคร่ืองมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมาปฏิบติังาน 

  1.4 ความกา้วหน้า (Progress) กรอบของความกา้วหน้า แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดัจากรายการท่ี

เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเน่ืองจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสมัพนัธ์กนัระหว่างผลผลิตหรือ

ผลท่ีไดร้บัจริงกบัทรพัยากรท่ีถูกใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดซึ่งสามารถวดัไดใ้น

เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้ นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวดัไดเ้ฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวดัเป็นความพึง

พอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นตน้ 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดทั้งในระดับหมู่บา้น และระดับต าบล และอาจรวมถึง

อ าเภอเมืองอุดรธานี และจงัหวดัอุดรธานีดว้ย เพราะวา่มีความสมัพนัธแ์ละปฏิสมัพนัธ์ในเชิงการพฒันาทอ้งถ่ินแบบองค์

รวมของจงัหวดัเดียวกนั  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

    1) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน

แปรของโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดขึ้ นได ้

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูร้ับผิดชอบโครงการ

จดัท าไวแ้ลว้ หรืออาจเป็นขอ้มูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอ้งจดบนัทึก ( record) สงัเกต (observe) หรือ

วดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้ นท่ีจากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง เจา้หน้าท่ี 

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเป็นขอ้มูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศึกษาได้

โดยวิธีการสงัเกตและสามารถวดัได ้

  3.  ก าหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ก าหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

  3.1 การประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และกระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินว่ากระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ทอ้งถ่ิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งว่าเป็นไปตามขั้นตอน และมีการด าเนินการครบถว้นทุกขั้นตอน และมีการด าเนินการ

ครบถว้นขั้นตอนหรือไม่ อยา่งไร 

  3.2 การติดตามผลการด าเนินงาน  เป็นการติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตามแผนยุทธศาสตรท่ี์ก าหนด โดยมีประเด็นการติดตาม 2 ประเด็น คือ 

   1) การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (ขอ้บญัญติัฯ/จ่ายขาดเงินสะสม) 

   2) ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดร้บัเงินอุดหนุน 

   3.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เมื่อสิ้ นสุดการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันๆ ตามแผนยุทธศาสตรท่ี์ก าหนดวา่

สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการติดตามแผน

ยุทธศาสตรป์สู่หน่วยติดตามและประเมินผลระดับจงัหวดั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการรรวบรวมขอ้มมูล โดยมีรูปแบบใน

การประเมิน 3 รูปแบบ คือ 
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    1) แบบท่ี 1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามยุทธศาสตรท่ี์ก าหนดไว ้ โดย

มีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ 

     (ก) ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในภาพรวม 

     (ข) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งในแต่ละยุทธศาสตร ์

     (ค) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัชี้ วดัท่ีเลือก 

    2) แบบท่ี 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาดในภาพรวม เป็นแบบผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด 

    3) แบบท่ี 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          

โคกสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร ์   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีน่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ้ทัศนคติ  

ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบลโคกสะอาด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะมีการบนัทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความจ าเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีจะตอ้งใชเ้อกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน  

สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์   ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  

แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  3.6 เครื่องมือท่ีใชใ้นการด าเนินการครั้งน้ี ไดแ้ก่ 

    1. ใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารจดัการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (e – plan) 

    2. ใชคู้่มือการติดตามและประเมินผลแผนไปสู่การปฏิบติัของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย  

       2.1 แบบส ารวจ  แบ่งเป็น 

      (1) แบบท่ี 1     แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของทอ้งถ่ินโดยตนเอง 

      (2) แบบท่ี 2     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      (3) แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

      (4) แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดในภาพรวม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

           ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และ

อาชีพหลกั ลกัษณะของขอ้ความเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 

           ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด โดยภาพรวม ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 9 

ขอ้  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  คือ 
  

      ระดบั  พอใจมาก   มีค่าเท่ากบั  3 

      ระดบั  พอใจ   มีค่าเท่ากบั  2 

      ระดบั  ไม่พอใจ   มีค่าเท่ากบั  1 

      โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดงัน้ี 
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      ระดบั    ความหมาย 

      2.51 - 3.00    พอใจมาก 

      1.51 - 2.50   พอใจ 

      1.00 - 1.50   ไม่พอใจ 

           ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบเขียนตอนปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบประเมนิ 

     (5) แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด ในแต่ละยุทธศาสตร ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

           ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และ

อาชีพหลกั ลกัษณะของขอ้ความเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 

           ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด แยกเป็นรายยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร ์ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดบั จ านวน 9 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ  

      ระดบั  พอใจมาก   มีค่าเท่ากบั  3 

      ระดบั  พอใจ   มีค่าเท่ากบั  2 

      ระดบั  ไม่พอใจ   มีค่าเท่ากบั  1 

      โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดงัน้ี 

      ระดบั    ความหมาย 

      2.51 - 3.00    พอใจมาก 

      1.51 - 2.50   พอใจ 

      1.00 - 1.50   ไม่พอใจ 

      ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบเขียนตอนปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบประเมิน 

    2) การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่ม ตามสถานการณ์ และใชก้าร

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interviews) คลา้ยๆกับการพูดคุยสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดใน

ขั้นตอน และล าดบัขอ้ความ เพื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นกนัเอง พดูคุยเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไม่กงัวล 

    3) เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เฉพาะปี พ.ศ.

2563 

  3.7 การก าหนดหว้งเวลาในการก าหนดติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

ได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ินปีละหน่ึงครั้ง และรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน 

และประกาศผลการติดตามแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วนัรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศ ไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายใน

เดือนธนัวาคมของทุกปี   

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมาคือน าไปใชส้ าหรับวางแผนการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีหรือแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 

แยกเป็นหวัขอ้ได ้ ดงัน้ี 
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  1. ท าใหท้ราบวา่การน านโยบายไปปฏิบติัมีสมรรถภาพในการจดัการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

  2. ท าใหเ้ห็นจุดส าคัญท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอย่างชัดเจน ทั้งวตัถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบติั 

ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ช่วงเวลาท่ีจะตอ้งกระท าใหเ้สร็จ  ซึ่งจะท าใหแ้ผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น 

  3. ท าใหท้ราบว่าจะตอ้งเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบา้งใหเ้หมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่

ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอะไรบา้ง อาทิ เช่น  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคบ์างส่วน การเปล่ียนแปลง

แนวทางการปฏิบติั  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบติั เป็นตน้  

  4. ท าใหท้ราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอ้ยู่มีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง ขอ้บกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ

อะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงมาตรการใหม่ใหเ้หมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ

วตัถุประสงคย่ิ์งขึ้ น 

  5. กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานและผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและรบัผิดชอบโครงการ มี

ความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเสมอ 

  6. ท าใหท้ราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบา้ง และ

จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไ้ขไดอ้ย่างไร เมื่อไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลครบถว้นแลว้ ผลการวิเคราะห์จะ

น าไปสู่การพฒันาแผนงานใหม้ีความเหมาะสม และมีประสทธิภาพมากย่ิงขึ้ น รวมทั้งการวินิจฉัย สัง่การ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ปลดั/รองปลดั ผูบ้ริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สามารถวินิจฉัย สัง่การได้

อย่างถูกตอ้ง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี 

นอกจากน้ียงัสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรบัการปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นได ้ 

  7. ท าใหท้ราบว่าขั้นตอนใดบา้งท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ

ทราบขอ้มูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปรบัปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานใหม้ีความกระจ่าง

ชดั เพื่อขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละขั้นตอนใหห้มดไป และเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคลอ้ง

และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. การประเมินผลจะชี้ ใหเ้ห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวเ้พียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบา้ง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ีได้ผล

เพียงใด  และหรือจะตอ้งปรบัปรุงในส่วนใดบา้ง 

  9. การประเมินจะท าใหเ้กิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแลว้ไดผ้ลดีสมควรจะขยาย

โครงการใหค้รอบคลุมกวา้งขวางย่ิงขึ้ นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาของ

สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหน้้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแข่งขั้นกันการ

ประเมินผลจะท าใหท้ราบวา่โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหด้ าเนินการ

ต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ  หรือใหผ้ลตอบแทนน้อยกวา่มาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเลย 
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ส่วนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 
 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กนัยายน 2563) 

  ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยก าหน fใหร้ายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนั นับ

แต่วนัรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างน้อยปี

ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี น้ัน 

  ดังน้ัน เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนธันวาคม (ระหว่างวนัท่ี 1 เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2562-30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน มาเพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ดงัน้ี 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล รอบธันวาคม (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  

    1.1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิ่น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เป็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ท่ี

ก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซึ่งแสดงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัอุดรธานี และแผนชุมชนต าบล 

      ก. วิสยัทศัน ์ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 

“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี  

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” 

      ข. พนัธกิจ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

      1. การพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้ นฐาน และสิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

      2. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม พฒันาระบบการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝัง 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และส านึกรักษ์ท้องถ่ิน ส่งเสริมการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข การรกัษาพยาบาลแก่ ผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผูด้อ้ยโอกาส และประชาชนทัว่ไป 

การป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้ นท่ี รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ

จ าเป็นขั้นพื้ นฐานของชุมชน 
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3. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล และการ        

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม พฒันาศกัยภาพให ้

     ชุมชนมีการเจริญเติบโตแบบยัง่ยืนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

      ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดก้ าหนดยุทธศาสตร ์

        การพฒันาและแนวทางการพฒันาไว ้6 ยุทธศาสตร ์ ดงัน้ี 

  1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการและ      

      เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      1.1 ส ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสรำ้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ ระบบกำรระบำยน ้ำ   
           และขยำยเขตระบบน ้ำประปำใหไ้ดม้ำตรฐำน 

     1.2 ส ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสรำ้ง ขยำยเขต ปรบัปรุง บ ำรุงรกัษำ และซ่อมแซม อำคำร 
          สถำนที ่ถนน สะพำน ทำงเทำ้ และเกำะกลำงถนน รวมทัง้ท่อระบำยน ้ำ ท่อลอด 
               เหลีย่ม 
     1.3 พฒันำปรบัปรุง บ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซม ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะรำยทำง และ 
          กำรจรำจร 
     1.4 พฒันำและกำรบรหิำรจดักำรแหล่งน ้ำธรรมชำต ิแหลง่กกัเกบ็น ้ำ ทีเ่อือ้ต่อกำร 
          เกษตร-อุตสำหกรรม และกำรอุปโภค-บรโิภค 
      1.5 กำรวำงแผนและสนบัสนุนกำรจดัท ำผงัเมอืงและระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

  2. การพฒันาดา้นการส่งเสริมการกีฬา การศกึษา ศาสนาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม  

   ประเพณีทอ้งถิ่น และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

       2.1 กำรสง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันำกำรจดักำรศกึษำทุกเพศวยั และบุคลำกรทำง  
    กำรศกึษำเพื่อสรำ้งโอกำสทีม่คุีณภำพ และเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงของประชำคม 
   อำเซยีน 
       2.2 กำรสง่เสรมิ สนบัสนุน กำรอนุรกัษ์ ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี       
    และภูมปัิญญำทอ้งถิน่ 
       2.3 กำรสง่เสรมิทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำใหเ้ป็นองคก์รทำงศำสนำทีม่บีทบำท   
    ส ำคญัในกำรปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมและปรองดองสมำนฉนัท์ 
        2.4 กำรสง่เสรมิ สนบัสนุนกำรกฬีำอย่ำงครบวงจร 

   3. การพฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันา    

        แหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

       3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนใหรู้จ้กัด ารงตนเองตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียง พฒันาอาชีพ รายได ้และศกัยภาพของทอ้งถ่ินทุก ๆ ดา้น 

       3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัการผลิต และพฒันาการจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย 

    เพื่อบริหารจดัการ การผลิตเกษตรปลอดภยั 

       3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจดัการการผลิต 

    เกษตรปลอดภยั 

       3.4 การพฒันา ปรบัปรุง แหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ  

   เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : อบต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  หน้า 12 

    4. การพฒันาดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั พฒันาคณุภาพชีวิต สงัคม และ  

           เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 

        4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาระบบการใหบ้ริการสาธารณสุข และกิจกรรม  

     การสรา้งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

       4.2 การส่งเสริมการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ละพฒันาการรวมกลุ่ม/องคก์ร เพื่อการ 

    พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

       4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาทกัษะการเรียนรูแ้ละการมีส่วนร่วมของ  

    ประชาชนเพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 

        4.4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

        4.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ ช่วยเหลือและ    

     การรกัษาความปลอดภยัในชีวิต และทรพัยส์ินของประชาชน 

   5. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการที่ดี และการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน  

        และธรรมาภิบาล       

     5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลกัของบุคลากรทอ้งถ่ินเพิ่มประสิทธิภาพ  

    ในการปฏิบติังาน และการบริการสาธารณะ  

     5.2 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างมี 

    ประสิทธิคุณภาพ และภาพลกัษณท่ี์ดีขององค ์

   6. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มอยา่ง 

   ยัง่ยืน 

      6.1 การปกป้อง อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ป่าไม ้ ท่ีดิน แหล่งน ้า ทรพัยากรธรรมชาติ และ 

    สิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

        6.2 การส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พฒันาระบบ 

    เครือข่าย และการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 

       6.3 การปรบัปรุง ภูมิทศัน์ ทศันียภาพ และพฒันาพื้ นท่ีสาธารณะน าไปใชป้ระโยชน์ 

   โดยรวมของทอ้งถ่ิน 

    1.2  โครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ.2561-2565) และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 ท่ีปรากฏในระบบ e-plan งบประมาณปี พ.ศ. 2563 

คงเหลือ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 

     ยุทธศาสตร ์
2563 2564 2565 รวม  

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

387 324,420,400.00 406 349,315,400.00 406 340,265,400.00 1,199 1,014,001,200.00 

ดา้นการส่งเสริมการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

19 2,481,880.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 67 8,441,880.00 
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ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันา

แหลง่ท่องเที่ยว และการสง่เสริม

การท่องเที่ยว 

3 580,000.00 3 600,000.00 3 600,000.00 9 1,780,000.00 

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวติ สงัคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน และ

นันทนาการ 

39 13,080,000.00 54 16,522,000.00 54 17,722,000.00 147 47,324,000.00 

ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการที่

ดี และการใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชน และธรรมา ภิบาล 

18 10,835,000.00 18 11,165,000.00 18 11,220,000.00 54 33,220,000.00 

ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

14 15,730,000.00 14 16,730,000.00 14 16,730,000.00 42 49,190,000.00 

รวม 480 367,127,280.00 519 397,312,400.00 519 389,517,400.00 1,518 1,153,957,080.00 

    

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี 

ยุทธศาสตร ์: การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  20,000.-บาท 

 

  แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 36 โครงการ  งบประมาณ  6,530,253.45.-บาท 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการจดัท าเวป็ไซตข์ององคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด 20,000 - ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

รวม 20,000 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง 

(ซอยบา้นนายประเสรฐิ อยูสู่งเนิน) 

19,819 

 

45 
เงินสะสม กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง 

(ซอยบา้นนายดาว) 

14,800 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายน้อย 

ดาวพระศุกร ์ หมู่ท่ี 10 บา้นศรบีูรพา 

27,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

4 โครงการปรบัปรุงซ่อม แซมถนนลูกรงั (ลงหินคลุก) ถนนสาย

หน้าบา้นนายประเวศ สิงวิเศษ - เขตชลประทายเข่ือนหว้ยหลวง  

หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

157,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนาย

สมาน  ค าหนูไทย - เขตชลประทานเข่ือนหว้ยหลวง  หมู่ท่ี 1  

บา้นโคกสะอาด 

91,800 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

6 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบริเวณรอบวดัมงคล

นิเวศน์วดับา้น  หมู่ท่ี 8 บา้นนาสมบูรณ ์

41,800 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

7 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบา้นดงเจริญ - หว้ย

หนองพู่/หว้ยกระตึบ  หมู่ท่ี 8 บา้นนาสมบรูณ ์

128,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนางประนอม 

ตลอดสาย  หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง 

153,090 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

9 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายสบูน ้า ประปาหมู่บา้น 

ตลอดสาย  หมู่ท่ี 8 บา้นนาสมบูรณ ์

120,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนางอมัพร  

(นอกทุ่ง) ตลอดสาย  หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบรูพา 

178,605 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

11 โครงการก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนายบรรจง 

แสงสุวรรณ ตลอดสาย  หมู่ท่ี 10 บา้นศรบีูรพา 

290,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

12 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขต

เทศบาลนิคมฯ- ถนนสามแยกบา้นนางบุญเรือง  หมู่ท่ี 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

300,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

13 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบา้น

นายที-หน้าวดัอรุณรงัษี บา้นดงเจริญ  หมู่ท่ี 5 บา้นนิคมฯ4 

489,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

14 โครงการค่าจา้งท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกีบครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้ง

หรือไดม้าซึ่งครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้ง 

32,340 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนสายหน้าบา้นนาย

จรูญ พดัมณี เชื่อมต่อ เขตทางแยกบา้นหนองออ้ (เขต ทต.หนอง

บวับาน)  หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจริญ 

422,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

16 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนนสายบา้น

นายค า แสงรตัน์ ตลอดสาย  หมูท่ี่ 1 บา้นโคกสะอาด 

160,500 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

17 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนนสายไป

หนองบวั (สาธารณะประโยชน์)  หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

146,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

18 โครงการงานวางท่อระบายน ้า คสล. พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล.  

(แบบร่องวี) ถนนสายขา้งบา้นนายบุญส่ง สุริยะเดช  ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

50,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

19 โครงการงานติดตั้งราวเหล็กกนัตกบ่อบ าบดัน ้าเสีย บริเวณถนน

คุม้น ้า  หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

 

28,400 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

20 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนายชยัวฒัน์ มาตรแ์สง (ผญ.บ.ม.2)  หมู่ท่ี 2  

บา้นเข่ือนหว้ยหลวง 

294,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนสายรอบวดัป่าบา้น 

หว้ยหินลาดเชื่อมต่อระหวา่งบา้นโนนสง่า  หมู่ท่ี 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

278,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนสายหน้าบา้นนาง

โสภา อนัไฮ ตลอดสาย  หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง 

79,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนสายหน้าบา้นนาย

วิชยั ผาจนัดี ตลอดสาย  หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง 

236,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต (คสล.) ถนนสายทางเขา้บา้น

นายกา้น กุตาสี ตลอดสาย หมู่ท่ี 3  บา้นดอนปอแดง 

211,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

25 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารฌาปนกิจ

สถาน (เมรุ) ป่าชา้สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจรญิ 

154,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

26 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดเขต

เทศบาลฯ – สามแยกบา้นบา้นบุญเรือง หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยหินลาด 

369,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

27 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน

สายบา้นนิคมฯ4 เชื่อมต่อระหวา่งบา้น ดงเจรญิ  ตลอดสาย         

หมู่ท่ี 5 บา้นนิคมฯ4 

100,500 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

28 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบา้น

นางทองมี นาเลิศ ตลอดสาย หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจริญ 

28,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

29 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหนา้

บา้นนางขวญัจิตร คูณแกว้ (ฟารม์ไก่)  ตลอดสาย  หมู่ท่ี 10  

บา้นศรบีูรพา 

340,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

30 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนนสายทางเขา้

หอถงัประปาหมู่บา้น ตลอดสาย หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบรูพา 

39,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

31 โครงการงานวางท่อระบายน า้้ คสล. พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล. และ

รางระบายน ้า คสล. (แบบร่องว)ี ถนนสายบา้นนายชาย-บา้น

นายสงคราม แกว้ทอง ตลอดสาย หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบรูพา 

416,000 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

32 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายหนา้

ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตลอดสาย 

346,000 

 

- 
เงินสะสม กองช่าง 

33 โครงการก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หชูา้งถนนภายใน

พื้ นท่ี อบต.โคกสะอาด (จ านวน 8 หมู่บา้น) 

 

22,600 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 
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ยุทธศาสตร ์: การพฒันาดา้นการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  30,000.-บาท 

 

  แผนงาน : แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  

7,000.-บาท 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

34 โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบา้น

นายที – หน้าวดัอรุณรงัสี หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจริญ  ตลอดสาย      

หมู่ท่ี 5  บา้นนิคมฯ4 

 

24,700 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้ัมน ้ามนั - สาย

บา้นโสกแก (สะพานขา้มหว้ยกระตึบ)  หมู่ท่ี 10 บา้นศรบีูรพา 

 

467,200 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

36 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 , หมู่ท่ี 3 

และ หมู่ท่ี 4 

   

299,800 

 

- 

เงินสะสม กองช่าง 

รวม 6,530,253 45   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 30,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

      

      

รวม 30,000 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการจดักิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 7,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

      

      

รวม 7,000 -   
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  แผนงาน : แผนงานการศึกษา  จ านวน 7 โครงการ  งบประมาณ  1,137,880.-บาท 

 

ยุทธศาสตร ์: การพฒันาดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชนและนันทนาการ 

  แผนงาน : แผนงานงบกลาง  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ  6,895,200.-บาท 

 

  แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  236,300.-บาท 

 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั (ส าหรบัโรงเรียน สงักดั สพฐ.) 840,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั ส าหรบัเด็กก่อนเกณฑศ์ูนย์

พฒันาเด็กฯวดัศรจีนัทราราม 

196,000 
- ขอ้บญัญติัฯ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการค่าใชจ้า่ยเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 15,480 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

4 โครงการค่าใชจ้า่ยในการจดัการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรบั

พฒันาเด็กฯ เลือกรปูแบบท่ี 3 

61,200 
- ขอ้บญัญติัฯ 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการค่าใชจ้า่ยเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 10,800 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

6 โครงการค่าใชจ้า่ยค่าอปุกรณก์ารเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 7,200 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

7 โครงการค่าใชจ้า่ยเป็นค่าหนังสอืเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 7,200 - ขอ้บญัญติัฯ กองการศึกษาฯ 

รวม 1,137,880 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

1 โครงการเบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ 5,272,800 - ขอ้บญัญติัฯ กองสวสัดิการสงัคม 

2 โครงการเบี้ ยยงัชีพคนพิการ 1,382,400 - ขอ้บญัญติัฯ กองสวสัดิการสงัคม 

3 โครงการเบี้ ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส ์ 70,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองสวสัดิการสงัคม 

4 โครงการสมทบเงินกองทุน สวสัดิการชุมชน 20,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองสวสัดิการสงัคม 

5 ส ารองจ่าย 150,000 - ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

รวม 6,895,200 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล (ส.ปสช.) 76,300 - ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

2 โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 160,000 - ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

      

รวม 236,300 -   
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  แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  15,000.-บาท 

 

  แผนงาน : แผนงานรกัษาความสงบภายใน  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  100,000.-บาท 

 

ยุทธศาสตร ์: การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิบาล 

  แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  2,156,000.-บาท 

 

แบบ ผ.02/1 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 

ส าหรบั โครงการที่เกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร ์: การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน...........โครงการ  งบประมาณ............................... .-บาท 

 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

15,000.00 

- ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

รวม 15,000 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการอุดหนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดลดปัญหา

อาชญากรรม 
100,000.00 - ขอ้บญัญติัฯ ส านักปลดั 

รวม 100,000 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ของ อบต.โคกสะอาด 2,156,000 - ขอ้บญัญติัฯ กองช่าง 

รวม 2,156,000 -   

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ  

2563 

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

      

      

รวม     
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รายงานโครงการที่อนุมติั ปี 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ  านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

วตัถ ุ

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการจดัท าเว็ปไซต์

ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด 

20,000.00 
 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

เพื่อจดัท าเว็บไซตข์อง

หน่วย งานราชการใน

การบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนและเพื่อ

ความสะอาดในการ

ปฏิบติั งานของ

พนักงานส่วนต าบล 
 

มีเว็บไซตข์องหน่วยงานทาง

ราชการ ในการบริการ

สาธารณะ จ านวน 1 แห่ง  

2. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการขยายเขต

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง 

(ซอยบา้นนาย

ประเสริฐ อยูสู่งเนิน) 
 

19,819.45 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อขยายเขตวางท่อ

เมนจ่ายน ้าประปา และ

บรรเทาความ

เดือดรอ้นของ

ประชาชน 

ขยายเขตระบบประปาวาง

ท่อเมน      (ท่อ PVC ขนาด 

Ø  2 น้ิว) ระยะทาง 200 

เมตร 

3. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

โครงการขยายเขต

ระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง 

(ซอยบา้นนายดาว) 

14,800.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 
 

เพื่อขยายเขตวางท่อ

เมนจ่ายน ้าประปา และ

บรรเทาความ

เดือดรอ้นของ

ประชาชน 

ขยายเขตระบบประปาวาง

ท่อเมน      (ท่อ PVC ขนาด 

Ø  2 น้ิว) ระยะทาง 2,000 

เมตร 

 

4. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหน้าบา้นนายน้อย 

ดาวพระศุกร ์หมู่ 10 

บา้นศรีบูรพา 

27,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

งานก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อใหป้ระชาชน

สามารถสญัจรไปมา

สะดวก และปลอดภยั 

 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

10 

5. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อม 

แซมถนนลูกรงั (ลงหิน

คลุก) ถนนสายหน้า

บา้นนายประเวศ สิง

วิเศษ - เขตชล

ประทายเขื่อนหว้ย

หลวง  

หมู่ 1 บา้นโคกสะอาด 

157,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อย

กว่า  280      ลูกบาศก์

เมตรพรอ้มเกลี่ยปรบัแต่ง  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร 

6. 
1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

91,800.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

งานก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
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สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สายหน้าบา้นนาย

สมาน ค าหนูไทย - 

เขตชลประทานเขื่อน

หว้ยหลวง หมู่ 1  

บา้นโคกสะอาด 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชน

สามารถสญัจรไปมา

สะดวก และปลอดภยั 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 600 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00-0.50 เมตร หมู่ท่ี 1 

7. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงั 

สายบริเวณรอบวดั

มงคลนิเวศน์วดับา้น   

หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

41,800.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินนคลุก

พรอ้มเกลี่ยปรบัแต่ง 

เพื่อใหป้ระชาชนท่ีใช้

ถนนเดินทางสญัจรไป

มาสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อย

กว่า  280      ลูกบาศก์

เมตรพรอ้มเกลี่ยปรบัแต่ง  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร 

8. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงั 

สายบา้นดงเจริญ - 

หว้ยหนองพู่/หว้ยกระ

ตึบ หมู่ 8 บา้นนา

สมบูรณ์ 

128,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อย

กว่า  280      ลูกบาศก์

เมตรพรอ้มเกลี่ยปรบัแต่ง  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร 

9. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงั 

สายสูบน ้า ประปา

หมู่บา้น ตลอดสาย   

หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

120,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั 
 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อย

กว่า  280     ลูกบาศก์

เมตรพรอ้มเกลี่ยปรบัแต่ง  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร 

10. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นนางประนอม 

ตลอดสาย หมู่ 3  

บา้นดอนปอแดง 

153,090.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน 

(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 3 

เมตร ยาว 90 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 270 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ 3 
 

11. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นนางอมัพร  

(นอกทุ่ง) ตลอดสาย  

หมู่ 10 บา้นศรีบูรพา 

178,605.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน 

(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว  200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ 

10 

12. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

โครงการก่อสรา้งถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบา้นนายบรรจง 

290,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ก่อสรา้งถนน

(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 3 

เมตร ยาว 230 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 690 ตรม. ไหล่
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เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แสงสุวรรณ ตลอดสาย 

หมู่ 10  บา้นศรีบูรพา 

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ 

10 

13. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายสุดเขต

เทศบาลนิคมฯ- ถนน

สามแยกบา้นนาง      

บุญเรือง หมู่ 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

300,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง

เฉลี่ย 0.00 - 1.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 2,000 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร 

14. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายสี่แยกบา้น

นายที-หน้าวดัอรุณ

รงัษี บา้นดงเจริญ หมู่ 

5 บา้นนิคมฯ4 

489,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 1 

เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. 

ไหล่ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้ง

ละ 0.00 - 0.50 เมตร หมู่ 

5 

15. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการค่าจา้งท่ี

ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกีบ

ครุภณัฑห์รือ

สิ่งก่อสรา้งหรือไดม้าซึ่ง

ครุภณัฑห์รือ

สิ่งก่อสรา้ง 

32,340.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท่ี

ปรึกษาในการศึกษา

วิจยั ประเมินผล หรือ

พฒันาระบบต่างๆ 

ค่าจา้งท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยว

กีบครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้ง

หรือไดม้าซึ่งครุภณัฑห์รือ

สิ่งก่อสรา้ง กองช่าง อบต.

โคกสะอาด 

16. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนายจรูญ 

พดัมณี เชื่อมต่อ เขต

ทางแยกบา้นหนองออ้ 

(เขต ทต.หนองบวั

บาน) หมู่ 7  

บา้นดงเจริญ 

422,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะอาดและ

ปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 7,500 ตรม. 

ไหล่ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้ง

ละ 0.00 - 0.50 เมตร หมู่ 

7 

17. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงัลง

หินคลุก ถนนสายบา้น

นายค า แสงรตัน์ 

ตลอดสาย หมู่ 1  

บา้นโคกสะอาด 

160,500.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 800 เมตร มี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

320 ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 1 

18. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงัลง

หินคลุก ถนนสายไป

หนองบวั (สาธารณะ

146,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 700 เมตร มี

ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 

280 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 1  

บา้นโคกสะอาด 
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เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประโยชน์)  หมู่ 1 

บา้นโคกสะอาด 

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เดินทางสญัจรไปมา 

สะดวก รวดเร็ว 

19. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อ

ระบายน า้้ คสล. 

พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล. 

(แบบร่องวี) ถนนสาย

ขา้งบา้นนายบุญส่ง 

สุริยะเดช ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 1  

บา้นโคกสะอาด 

50,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อวางท่อระบายน ้า

ป้องกนัน ้าท่วมขงัถนน

และเพื่อใหป้ระชาชน

สามารถสญัจรไปมา

สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อระบายน ้า คสล. ชั้น 

3 ศก. ขนาด Ø  0.30 เมตร 

ยาว 33 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

คสล. หมู่ท่ี 1 

20. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการงานติดตั้งราว

เหล็กกนัตกบ่อบ าบัด

น ้าเสีย บริเวณถนนคุม้

น ้า  หมู่ท่ี 1  

บา้นโคกสะอาด 

28,400.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ี

จะเกิดขึ้ น และบรรเทา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชน 

ติดตั้งราวเหล็กกนัตกบ่อ

บ าบดัน า้้เสียบริเวณคุม้น ้า 

ยาว 21 เมตร จ านวน 1 

จุด หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

21. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) 

ถนนสายหน้าบา้นนาย

ชยัวฒัน์ มาตรแ์สง 

(ผญ.บ.ม.2) หมู่ท่ี 2  

บา้นเข่ือนหว้ยหลวง 

294,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน 

(คสล.) ท่ีช ารุดเสน้

หายใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ เพื่อให้

ประชาชนท่ีสญัจร

สะดวกและปลอดภยั 

ปูผิวจราจร AC ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาว 200 เมตร 

หรือมีพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 800 

ตารางเมตร หมู่ท่ี 2 

22. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายรอบวดัป่าบา้น 

หว้ยหินลาดเชื่อมต่อ

ระหว่างบา้นโนนสง่า 

หมู่ท่ี 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

278,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร   ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

4 

23. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนางโสภา 

อนัไฮ ตลอดสาย หมู่ท่ี 

3 บา้นดอนปอแดง 

79,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 37.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

3 

24. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนายวิชยั 

ผาจนัดี ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 3  

บา้นดอนปอแดง 

236,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 113 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 452 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 
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ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

3 

25. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายทางเขา้บา้นนาย

กา้น กุตาสี ตลอดสาย 

หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง 

211,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 400 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

3 

26. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

รอบอาคารฌาปนกิจ

สถาน (เมรุ) ป่าชา้

สาธารณประโยชน์  

หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจริญ 

154,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อบรรเทาความเดือน

รอ้นของประชาชนท่ีใช้

สญัจรไปมาสะดวก 

ปลอดภยั 

มีปริมาณงานขนาดพื้ นท่ี

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) 600 ตารางเมตร 

หนา 0.12 เมตร หมู่่ท่ี 7 

27. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายสุดเขต

เทศบาลฯ – สามแยก

บา้นบา้นบุญเรือง หมู่

ท่ี 4 บา้นหว้ยหินลาด 

369,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเพื่อให้

ประชาชนสญัจรไปมา

สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 1 

เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง

เมตร ไหล่ทางลูกรงักวา้ง

เฉลี่ยขา้งละ 0.00 – 0.50 

เมตร หมู่ 4 

28. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) 

ถนนสายบา้นนิคมฯ4 

เชื่อมต่อระหว่างบา้น 

ดงเจริญ ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 5 บา้นนิคมฯ4 

100,500.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงถนน (คสล.) 

ท่ีช ารุดเสียหายให้

สามารถใชง้านได้

ตามปกติ เพื่อให้

ประชาชนสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั 

งานก่อสรา้งผิวจราจร 

(ใหม่) ขนาดกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 30 เมตร หรือมีพื้ นท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 150 

ตรม. หมู่ท่ี 5 

29. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายบา้น

นางทองมี นาเลิศ 

ตลอดสาย หมู่ท่ี 7  

บา้นดงเจริญ 

28,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

7 

30. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายหน้า

บา้นนางขวญัจิตร คูณ

แกว้ (ฟารม์ไก่) ตลอด

สาย หมู่ท่ี 10  

บา้นศรีบูรพา 

340,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 160 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 640 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร หมู่ท่ี 

10 
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31. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงัลง

หินคลุก ถนนสาย

ทางเขา้หอถงัประปา

หมู่บา้น ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

39,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.50 

เมตร ยาว 150 เมตร มี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

70 ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 10 

32. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อ

ระบายน า้้ คสล. 

พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล. 

และรางระบายน ้า 

คสล. (แบบร่องวี) 

ถนนสายบา้นนาย

ชาย-บา้นนายสงคราม 

แกว้ทอง ตลอดสาย 

หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

416,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อวางท่อระบายน ้า 

ป้องกนัน า้้ท่วมขงั

ถนนและเพื่อให้

ประชาชนสามารถ

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

วางท่อระบายน ้า คสล. ชั้น 

3 ศก. ขนาด Ø  0.30 เมตร 

ระยะทางยาว 275 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั คสล.  

หมู่ท่ี 10 

33. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายหน้า

ส านักงานองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด ตลอดสาย 

346,000.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน (คสล.) 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้

สญัจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 129 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 516 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 - 0.50 เมตร 

34. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หูชา้งถนน

ภายในพื้ นท่ี อบต.โคก

สะอาด (จ านวน 8 

หมู่บา้น) 

22,600.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

งานก่อสรา้งคอนกรีต

เสริมเหล็ก หูชา้งถนน 

เพื่อป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุ ประชาชนได้

ใชส้ญัจรไปมาสะดวก

ปลอดภยั 

(1) หมู่ 4 บา้นหว้ยหินลาด 

สามแยกหลงัวดั มีพื้ นท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 8 ตรม. 

(2) หมู่ 7 บา้นดงเจริญ จุด

ท่ี 1 สามแยกหนองน า้้

สาธารณะฯ มีพื้ นท่ีไม่น้อย

กว่า 12 ตรม. (3) จุดท่ี 2 

สามแยกเขา้วดัสีตะวนาฯ มี

พื้ นท่ีฯไม่น้อยกว่า 9 ตรม. 

(4) หมู่ 8  

บา้นนาสมบูรณ์ สามแยก

บา้นพกั(หอ้งแถว) มีพื้ นท่ีฯ

ไม่น้อยกว่า 12 ตรม. และ 

หมู่ 1,2,3,5,10 

35. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนน คอนกรีตเสริม

เหล็กสายสี่แยกบา้น

นายที – หน้าวดัอรุณ

รงัสี หมู่ท่ี 7 บา้นดง

เจริญ  หมู่ท่ี 5 บา้น

นิคมฯ4 

24,700.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเพื่อให้

ประชาชนสญัจรไปมา

สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กวา้ง 1 

เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง

เมตร ไหล่ทางลูกรงักวา้ง

เฉลี่ยขา้งละ 0.00 – 0.50 

เมตร หมู่ 5 
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36. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายป้ัมน ้ามนั-สาย

บา้นโสกแก (สะพาน

ขา้มหว้ยกระตึบ)  หมู่

ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

467,200.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ก่อสรา้งถนน

(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร

ไป-มาสะดวก และ

ปลอดภยั 

มีขยาด ผิวจราจร กวา้ง 5 

เมตร ยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้ นท่ีไม่

น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.00 – 0.50 เมตร หมู่ 

10 

37. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรงัลง

หินคลุก หมู่ท่ี 2 ,  

หมู่ท่ี 3 ,และ หมู่ท่ี 4   

299,800.00 

(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรงัลงหินคลุกพรอ้ม

เกลี่ยปรบัแต่ง เพื่อให้

ประชาชนท่ีใชถ้นน

เดินทางสญัจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.50 

เมตร ยาว 1,850 เมตร มี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

555 ลูกบาศก์เมตร      

รวม 3 หมู่บา้น (หมู่ท่ี 

2,3,4) 

38. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 
30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 

เป็นการสืบสานงาน

ประเพณีทอ้งถ่ินในเขต

พื้ นท่ีต าบล 

โคกสะอาด 

ชุมชนจ านวน 8 หมู่บา้น 

(ม.1,2,3,4,5,7,8, และ 

10) ในพื้ นท่ีต าบลโคก

สะอาด 

39. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการจดักิจกรรม

งานประเพณีทุ่งศรี

เมืองอุดรธานี 

7,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน

อุดหนุนในการด าเนิน

กิจกรรมงานประเพณี

ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

(งานประจ าปีจงัหวดั

อุดรธานี) 

อุดหนุนใหอ้ าเภอเมือง

อุดรธานีในการด าเนิน

กิจกกรรมงานประเพณีทุ่ง

ศรีเมืองอุดรธานี (งาน

ประจ าปี) 

40. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั 

(ส าหรบัโรงเรียน 

สงักดั สพฐ.) 

840,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน

ไดร้บัประทานอาหาร

กลางวนั ครบ 5 หมู่ มี

สุขภาพร่างกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรงและมี

สติปัญญาดี 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร

กลางวนั ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนในสงักดั (สพฐ.) 3 

แห่ง ไดแ้ก่ 1.โรงเรียนบา้น

โคกสะอาด-ศรีบูรพา 2.

โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ 3.

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

เชียงพิณฯนักเรียน อนุบาล

,ป.1-ป.6(จดัสรรตาม

ขอ้มูลระบบสารสนเทศทาง
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การศึกษา(LEC) ในเขต

ต าบลโคกสะอาด 

41. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั 

ส าหรบัเด็กก่อนเกณฑ์

ศูนยพ์ฒันาเด็กฯวดัศรี

จนัทราราม 

196,000.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กเล็ก (อายุ 

3-5 ปี) ได้

รบัประทานอาหารกลา

วงวนั ครบ 5 หมู ่มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

และมีสติปัญญาดี 

อุดหนุนอาหารกลางวนั

ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อน

เกณฑว์ดัศรีจนัทรราม บา้น

โคกสะอาด (จดัสรรตาม

ขอ้มูลระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา (LEC) จ านวน 1 

ศูนย ์

42. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการค่าใชจ้่ายเป็น

ค่ากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน (ส าหรบัศูนย์

เด็กฯ) 

15,480.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

ส าหรบัเด็กปฐมวยั 

(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่า

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก (ทั้งน้ีจะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อไดร้บัการ

พิจารณาจดัสรร

งบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน) 

ค่าใชจ้่ายส าหรบัเด็กปฐมวยั 

(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่า

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนศูนย์

เด็กฯวดัศรีจนัทรารามบา้น

โคกสะอาดสงักดักรม

ศาสนา 

(เลือกแบบท่ี 3) 

43. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการค่าใชจ้่ายใน

การจดัการเรียนการ

สอน (รายหวั) ส าหรบั

พฒันาเด็กฯ เลือก

รูปแบบท่ี 3 

61,200.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ

เรียนการสอน(รายหวั) 

ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กเป็นค่าวสัดุ

การศึกษาค่าสื่อการ

เรียนการสอนฯลฯ 

(ทั้งน้ีจะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อไดร้บัการ

พิจารณาจดัสรร

งบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน) 

เด็กเล็กไดร้บัการช่วยเหลือ

ในการจดัการเรียนการสอน 

(รายหวั) ส าหรบัศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเด็กปฐมวยั 

(อายุ3-5ปี) ค่าเคร่ืองแบบ

ค่าจดัการเรียนการสอน 

(รายหวั) 

ศูนยเ์ด็กฯวดัศรีจนัทราราม 

บา้นโคกสะอาดสงักดักรม

ศาสนา  

(เลือกแบบท่ี 3) 

44. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการค่าใชจ้่ายเป็น

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

(ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

10,800.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

ส าหรบัเด็กปฐมวยั 

(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายเมื่อ

ไดร้บัการพิจารณา

จดัสรรงบประมาณจาก

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน) 

ค่าใชจ้่ายส าหรบัเด็กปฐมวยั  

(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์

พฒันาเด็กศรีจนัทราราม

บา้นโคกสะอาดสงักดักรม

ศาสนา (เลือกแบบท่ี 3)  

ต าบลโคกสะอาด 
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45. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการค่าใชจ้่ายค่า

อุปกรณ์การเรียน 

(ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

7,200.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

ส าหรบัเด็กปฐมวยั 

(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่า

อุปกรณ์การเรียน ให้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 

ต าบลโคกสะอาด 

(ทั้งน้ีจะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อไดร้บัการ

พิจารณาจดัสรร

งบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน) 

ค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษาส าหรบัเด็ก

ปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) เป็น

ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์

เด็กฯวดัศรีจนัทราราม บา้น

โคกสะอาด สงักดักรม

ศาสนา (เลือกแบบท่ี 3) ใน

เขตต าบลโคกสะอาด 

46. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการค่าใชจ้่ายเป็น

ค่าหนังสือเรียน 

(ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

7,200.00 

ส่วนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองส่งเสริม

การศึกษาและ

วฒันธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม, 

ส านัก

การศึกษา 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การสนับสนุนส าหรบั

เด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 

ปี) เป็นค่าหนังสือ

เรียน ศูนยเ์ด็กฯวดัศรี

จนัทราราม บา้นโคก

สะอาด สงักดักรม

ศาสนา (เลือกแบบท่ี 

3 ) ในเขตต าบลโคก

สะอาด 

เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัเด็ก

ปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) เป็น

ค่าหนังสือเรียน ศูนยเ์ด็กฯ

วดัศรีจนัทราราม บา้นโคก

สะอาด สงักดักรมศาสนา 

(เลือกแบบท่ี 3) ในเขต

ต าบลโคกสะอาด 

47. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 
 

โครงการเบี้ ยยงัชีพ

ผูสู้งอายุ 
5,272,800.00 

ส่วนสวสัดิการ

สงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม

, ส านัก

สวสัดิการสงัคม 

สงเคราะหเ์บี้ ยยงัชีพแก่

ผูสู้งอายุ ท่ีมีสิทธ์ิไดร้บั

ในเขตต าบลโคก

สะอาด ตามนโยบาย

ของรฐับาล 

เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ ในเขต

ต าบล    โคกสะอาด 

48. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 

โครงการเบี้ ยยงัชีพคน

พิการ 
1,382,400.00 

ส่วนสวสัดิการ

สงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม

, ส านัก

สวสัดิการสงัคม 

สงเคราะหเ์บี้ ยยงัชีพแก่

คนพิการ ท่ีมีสิทธ์ิ

ไดร้บัในเขตต าบลโคก

สะอาด ตามนโยบาย

ของรฐับาล 

เบี้ ยยงัชีพคนพิการในเขต

พื้ นท่ีรบัผิดชอบองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด 

49. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

โครงการเบี้ ยยงัชีพ

ผูป่้วยโรคเอดส ์
70,000.00 

ส่วนสวสัดิการ

สงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม

, ส านัก

สวสัดิการสงัคม 

สงเคราะหเ์บี้ ยยงัชีพแก่

ผูป่้วยโรคเอดสใ์นเขต

พื้ นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาดท่ี

แสดงตนเพื่อขอรบัเบี้ ย

ยงัชีพ 

เบี้ ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดสใ์น

เขตพื้ นท่ี อบต.โคกสะอาด 
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ของประชาชน และ

นันทนาการ 

50. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 

โครงการเงินสมทบ

กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพต าบล (ส.

ปสช.) 

76,300.00 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

จ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัต าบล 

เพื่อด าเนินการเฝ้า

ระวงัและ ส่งเสริม

สุขภาพของประชาชน 

1.ประชาชนต าบลโคก

สะอาด  

2.องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

3.กองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ 

ต าบลโคกสะอาด 

51. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 

โครงการสมทบ

เงินกองทุน สวสัดิการ

ชุมชน 

20,000.00 

ส่วนสวสัดิการ

สงัคม, กอง

สวสัดิการสงัคม

, ส านัก

สวสัดิการสงัคม 

เพื่อเป็นเงินสมทบ

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนต าบลโคกสะอาด 

ในการด าเนินงาน

กองทุนในการจดั

สวสัดิการใหก้บัสมาชิก

ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ฯลฯ 

1.กองทุนสวสัดิการชุมชน

ต าบล 

โคกสะอาด 2.กองทุนออม

วนัละบาท    3.กองทุนขยะ 

52. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 
 

ส ารองจ่าย 150,000.00 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

เพื่อเป็นเงินส ารองจ่าย 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

และเหตุสาธารณภยั 

มีเงินส ารองจ่าย กรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน และเหตุสา

ธารณภยั 

53. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 

โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของคณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจา้ง

ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

15,000.00 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของ

พนักงานส่วนต าบล

และบุคลากรท่ี

เกี่ยวขอ้งขององคก์ร 

ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจา้งประจ า 

พนักงานจา้ง และผูน้ า

ชุมชนในทอ้งถ่ิน เป็น

ตน้ 

คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

พนักงานส่วนต าบล คณะ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจา้งประจ า 

พนักงานจา้ง และผูน้ า

ชุมชนในทอ้งถ่ิน องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด 

54. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนการ

ป้องกนัและแกไ้ข
100,000.00 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

อุดหนุนงบประมาณ

ใหแ้ก่ท่ีว่าการอ าเภอ

เมืองอุดรธานิเพื่อ

อุดหนุนงบประมาณใหก้บั

ท่ีว่าการอ าเภอเมือง

อุดรธานี 
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สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 

ปัญหายาเสพติดลด

ปัญหาอาชญากรรม 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

ด าเนินกิจกรรมป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด ลดอาชญากรรม

ภายในอ าเภอเมือง

อุดรธานี 

55. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และ

เสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และ

นันทนาการ 
 

โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข 
160,000.00 

ส านักปลดั 

อบจ., ส านัก

ปลดัเทศบาล, 

ส านักงานปลดั 

อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ อสม. 

ในการดูแลรกัษา

สุขภาพของชุมชนใน

เบื้ องตน้ และเป็นการ

บริการดา้นสาธารณสุข

อื่นๆขั้นพื้ นฐานในการ

ดูแลผูป่้วยเบื้ องตน้ 

อาสมาสมคัรสาธารณสุข

หมู่บา้น  (อสม.) จ านวน 8 

หมู่บา้นในเขตพื้ นท่ีต าบล

โคกสะอาด 

56. 

5.ดา้นการพฒันา

ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีดี และการ

ใหบ้ริการ

สาธารณะแก่

ประชาชน  

และธรรมาภิบาล 

 
 

โครงการก่อสรา้ง

อาคารอเนกประสงค ์

ของ อบต.โคกสะอาด 

2,156,000.00 

ส่วนโยธา, กอง

โยธา, กองช่าง, 

กองช่าง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, ส านัก

ช่าง, ส านักการ

ช่าง 

เพื่อบริการประชาชน 

เจา้หน้าท่ีใชเ้พียงพอ 

และเพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีใช้

เป็นท่ีท างานส าหรบั

บริการประชาชน(ใช้

เป็นหอ้งท างาน) 

ก่อสรา้งอาคาร

อเนกประสงค ์องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด จ านวน 1 หลงั 

รวมทั้งส้ิน 17,152,334.45 บาท 

 

โครงการเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

วตัถ ุ

ประสงค ์
ผลผลิต 

       

       

รวมทั้งส้ิน 0.00 บาท 

 

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณท่ีมีการกอ่หน้ีผูกพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตัิ/ 

เทศบญัญตัิ 

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

1. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจดัท าเว็ปไซตข์อง

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด 

20,000.00 
 

20,000.00 20,000.00 0.00 
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2. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายเขตระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ 3 

บา้นดอนปอแดง (ซอย

บา้นนายประเสริฐ อยูสู่ง

เนิน) 

 

19,819.45 

(เงินสะสม) 
19,819.45 19,819.45 0.00 

3. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายเขตระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ 3 

บา้นดอนปอแดง  

(ซอยบา้นนายดาว) 

14,800.00 

(เงินสะสม) 
14,800.00 14,800.00 0.00 

4. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หน้าบา้นนายน้อย ดาว

พระศุกร ์ หมู่ 10 บา้นศรี

บูรพา 

27,000.00 

(เงินสะสม) 
27,000.00 27,000.00 0.00 

5. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อม 

แซมถนนลูกรงั (ลงหิน

คลุก) ถนนสายหน้าบา้น

นายประเวศ สิงวิเศษ - 

เขตชลประทายเขื่อนหว้ย

หลวง หมู่ 1  

บา้นโคกสะอาด 

157,000.00 

(เงินสะสม) 
157,000.00 157,000.00 0.00 

6. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หน้าบา้นนายสมาน ค าหนู

ไทย - เขตชลประทาน

เขื่อนหว้ยหลวง หมู่ 1 

บา้นโคกสะอาด 

91,800.00 

(เงินสะสม) 
91,800.00 91,800.00 0.00 

7. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงั สายบริเวณรอบ

วดัมงคลนิเวศน์วดับา้น  

หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

41,800.00 

(เงินสะสม) 
41,800.00 41,800.00 0.00 

8. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงั สายบา้นดง

เจริญ - หว้ยหนองพู่/หว้ย

กระตึบ หมู่ 8 บา้นนา

สมบูรณ์ 

128,000.00 

(เงินสะสม) 
128,000.00 128,000.00 0.00 

9. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงั สายสูบน ้า 

ประปาหมู่บา้น ตลอดสาย  

หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

120,000.00 

(เงินสะสม) 
120,000.00 120,000.00 0.00 
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10. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นนางประนอม ตลอด

สาย  

หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง 

153,090.00 

(เงินสะสม) 
153,090.00 153,090.00 0.00 

11. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นนางอมัพร  (นอกทุ่ง) 

ตลอดสาย  หมู่ 10 บา้น

ศรีบูรพา 

178,605.00 

(เงินสะสม) 
178,605.00 178,605.00 0.00 

12. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นนายบรรจง แสง

สุวรรณ ตลอดสาย หมู่ 10  

บา้นศรีบูรพา 

290,000.00 

(เงินสะสม) 
290,000.00 290,000.00 0.00 

13. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสุดเขตเทศบาลนิคม

ฯ- ถนนสามแยกบา้นนาง

บุญเรือง  หมู่ 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

300,000.00 

(เงินสะสม) 
300,000.00 300,000.00 0.00 

14. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสี่แยกบา้นนายที-

หน้าวดัอรุณรงัษี บา้นดง

เจริญ หมู่ 5  

บา้นนิคมฯ4 

489,000.00 

(เงินสะสม) 
489,000.00 489,000.00 0.00 

15. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการค่าจา้งท่ีปรึกษา

ซึ่งไม่เกี่ยวกีบครุภณัฑห์รือ

สิ่งก่อสรา้งหรือไดม้าซึ่ง

ครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้ง 

32,340.00 

(เงินสะสม) 
32,340.00 32,340.00 0.00 

16. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนายจรูญ พดั

มณี เชื่อมต่อ เขตทางแยก

บา้นหนองออ้ (เขต ทต.

หนองบวับาน)  หมู่ 7 

บา้นดงเจริญ 

422,000.00 

(เงินสะสม) 
422,000.00 422,000.00 0.00 

17. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนน

สายบา้นนายค า แสงรตัน์ 

ตลอดสาย หมู่ 1  

บา้นโคกสะอาด 

160,500.00 

(เงินสะสม) 
160,500.00 160,500.00 0.00 
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18. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนน

สายไปหนองบวั  

(สาธารณะประโยชน์)  

หมู่ 1 บา้นโคกสะอาด 

146,000.00 

(เงินสะสม) 
146,000.00 146,000.00 0.00 

19. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบาย

น า้้ คสล. พรอ้มบ่อพกั

น ้า คสล. (แบบร่องวี) 

ถนนสายขา้งบา้นนายบุญ

ส่ง   

สุริยะเดช  ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

50,000.00 

(เงินสะสม) 
50,000.00 50,000.00 0.00 

20. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานติดตั้งราว

เหล็กกนัตกบ่อบ าบัดน ้า

เสีย บริเวณถนนคุม้น ้า  

หมู่ท่ี 1  

บา้นโคกสะอาด 

28,400.00 

(เงินสะสม) 
28,400.00 28,400.00 0.00 

21. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายหน้าบา้น

นายชยัวฒัน์ มาตรแ์สง 

(ผญ.บ.ม.2) หมู่ท่ี 2  

บา้นเข่ือนหว้ยหลวง 

 

294,000.00 

(เงินสะสม) 
294,000.00 294,000.00 0.00 

22. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายรอบวดัป่าบา้น หว้ย

หินลาดเชื่อมต่อระหว่าง 

บา้นโนนสง่า หมู่ท่ี 4  

บา้นหว้ยหินลาด 

 

278,000.00 

(เงินสะสม) 
278,000.00 278,000.00 0.00 

23. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนางโสภา 

อนัไฮ ตลอดสาย หมู่ท่ี 3  

บา้นดอนปอแดง 

79,000.00 

(เงินสะสม) 
79,000.00 79,000.00 0.00 

24. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

สายหน้าบา้นนายวิชยั ผา

จนัดี ตลอดสาย หมู่ท่ี 3  

บา้นดอนปอแดง 

236,000.00 

(เงินสะสม) 
236,000.00 236,000.00 0.00 

25. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีต (คสล.) ถนน

211,000.00 

(เงินสะสม) 
211,000.00 211,000.00 0.00 
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สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สายทางเขา้บา้นนายกา้น 

กุตาสี ตลอดสาย หมู่ 3  

บา้นดอนปอแดง 

26. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

อาคารฌาปนกิจสถาน 

(เมรุ) ป่าชา้

สาธารณประโยชน์  

หมู่ท่ี 7  บา้นดงเจริญ 

154,000.00 

(เงินสะสม) 
154,000.00 154,000.00 0.00 

27. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสุดเขตเทศบาลฯ – 

สามแยกบา้นบา้นบุญเรือง 

หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยหินลาด 

369,000.00 

(เงินสะสม) 
369,000.00 369,000.00 0.00 

28. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายบา้น

นิคมฯ4 เชื่อมต่อระหว่าง

บา้น ดงเจริญ ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 5  

บา้นนิคมฯ4 

100,500.00 

(เงินสะสม) 

100,500.00 

 

100,500.00 

 
0.00 

29. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายบา้นนาง

ทองมี นาเลิศ ตลอดสาย 

หมู่ท่ี 7  

บา้นดงเจริญ 

28,000.00 

(เงินสะสม) 
28,000.00 28,000.00 0.00 

30. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายหน้าบา้น

นางขวญัจิตร คูณแกว้ 

(ฟารม์ไก่) ตลอดสาย หมู่

ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

340,000.00 

(เงินสะสม) 
340,000.00 340,000.00 0.00 

31. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัลงหินคลุก ถนน

สายทางเขา้หอถงัประปา

หมู่บา้น ตลอดสาย  

หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

39,000.00 

(เงินสะสม) 
39,000.00 39,000.00 0.00 

32. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบาย

น า้้ คสล. พรอ้มบ่อพกั

น ้า คสล. และรางระบาย

น ้า คสล. (แบบร่องวี) 

ถนนสายบา้นนายชาย-

บา้นนายสงคราม แกว้ทอง 

416,000.00 

(เงินสะสม) 
416,000.00 416,000.00 0.00 
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ตลอดสาย หมู่ท่ี 10 บา้น

ศรีบูรพา 

33. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) ถนนสายหน้า

ส านักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด 

ตลอดสาย 

346,000.00 

(เงินสะสม) 
346,000.00 346,000.00 0.00 

34. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) หูชา้ง

ถนนภายในพื้ นท่ี อบต.

โคกสะอาด (จ านวน 8 

หมู่บา้น) 

22,600.00 

(เงินสะสม) 
22,600.00 22,600.00 0.00 

35. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทาง

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสี่แยกบา้นนายที – 

หน้าวดัอรุณรงัสี หมู่ท่ี 7 

บา้นดงเจริญ  หมู่ท่ี 5 

บา้นนิคมฯ4 

24,700.00 

(เงินสะสม) 
24,700.00 24,700.00 0.00 

36. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ป้ัมน ้ามนั-สายบา้นโสกแก 

(สะพานขา้มหว้ยกระตึบ)  

หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

467,200.00 

(เงินสะสม) 
467,200.00 467,200.00 0.00 

37. 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรงัลงหินคลุก  หมู่

ท่ี 2 , หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 4   

299,800.00 

(เงินสะสม) 
299,800.00 299,800.00 0.00 

38. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายตามโครงการ

จดักิจกรรมงานประเพณี

ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

39. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวนั (ส าหรบัโรงเรียน 

สงักดั สพฐ.) 

840,000.00 780,000.00 780,000.00 60,000.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : อบต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  หน้า 35 

40. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวนั (ส าหรบัศูนยเ์ด็ก

ฯ) 

196,000.00 109,680.00 109,680.00 86,320.00 

41. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่า

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

15,480.00 9,460.00 9,460.00 6,020.00 

42. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายในการจดัการ

เรียนการสอน (รายหวั) 
61,200.00 61,200.00 61,200.00 0.00 

43. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน 

(ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

10,800.00 6,600.00 6,600.00 4,200.00 

44. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่าอุปกรณ์

การเรียน (ส าหรบัศูนย์

เด็กฯ) 

7,200.00 4,400.00 4,400.00 2,800.00 

45. 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายเป็นค่าหนังสือ

เรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 
7,200.00 4,400.00 4,400.00 2,800.00 

46. 
4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 
เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ 5,272,800.00 5,220,700.00 5,220,700.00 52,100.00 
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พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

47. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

เบี้ ยยงัชีพคนพิการ 1,382,400.00 1,166,400.00 1,166,400.00 216,000.00 

48. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

เบี้ ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ 70,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 

49. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

* เงินสมทบกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (ส.ปสช.) 

76,300.00 76,300.00 76,300.00 0.00 

50. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

ส ารองจ่าย 150,000.00 30,100.00 30,100.00 119,900.00 

51. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 
 

* โครงการศูนยป์ฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั

อ าเภอ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

52. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

* โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดลด

ปัญหาอาชญากรรม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 
 

53. 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

ชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 
 

* ค่าใชจ้่ายตามโครงการ

พระราชด าริดา้น

สาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

54. 

5.ดา้นการพฒันา

ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีดี และการ

ใหบ้ริการสาธารณะ

แก่ประชาชน และ

ธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสรา้ง

โครงสรา้งอาคาร

อเนกประสงค ์คอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) 2 ชั้น 

หลงัใหม่ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด จ านวน 

3,010,000 บาท 
 

2,156,000.00 1,960,000.00 0.00 196,000.00 

รวมทั้งส้ิน 17,102,334.45 16,346,194.45 14,386,194.45 1,960,00.00 

 

รายละเอียดโครงการอนุมติัจา่ยขาดเงินสะสมท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตัิ/ 

เทศบญัญตัิ 

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

       

       

รวมทั้งส้ิน     

 

รายละเอียดโครงการท่ีไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตัิ/ 

เทศบญัญตัิ 

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

       

       

รวมทั้งส้ิน     
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  การวางแผน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ประชาชนในพื้ นท่ีก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้ นท่ีท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

                           

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดย

ไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

210 76,731,400.00 364 316,086,900.00 387 324,420,400.00 406 349,315,400.00 406 340,265,400.00 

2.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมขนบ

ธรรม เนียม

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

และภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ิน 

17 2,906,220.00 17 2,336,220.00 19 2,481,880.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 

3.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง พฒันา

เกษตรปลอดภยั 

พฒันาแหลง่

ท่องเที่ยว และการ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

0 0.00 3 580,000.00 3 580,000.00 3 600,000.00 3 600,000.00 

4.ดา้นการส่งเสริม

ดา้นสุขภาพอนามยั 

พฒันาคุณภาพชีวติ 

สงัคม และเสริม 

สรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชนของ

ประชาชน และ

นันทนาการ 

31 4,675,000.00 35 5,050,000.00 39 13,080,000.00 54 16,522,000.00 54 17,722,000.00 

5.ดา้นการพฒันา

ดา้นการบริหาร

จดัการทีด่ี และการ

ใหบ้ริการ

สาธารณะแก่

ประชาชน และธรร

มาภิบาล 

6 1,035,000.00 15 4,695,000.00 18 10,835,000.00 18 11,165,000.00 18 11,220,000.00 
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6.ดา้นการพฒันา 

การบริหารการ

จดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ยัง่ยืน 

7 2,130,000.00 12 12,530,000.00 14 15,730,000.00 14 16,730,000.00 14 16,730,000.00 

รวม 271 87,477,620.00 446 341,278,120.00 480 367,127,280.00 519 397,312,400.00 519 389,517,400.00 

     
การจดัท างบประมาณ 

   

ผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ี 

บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 18  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯปี พ.ศ.2563  จ านวน 

10,597,380 บาท  และอนุมัติตามงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2563  จ านวน 36 

โครงการ จ านวน 6,554,954.45 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้ นจ านวน 17,152,334.45 บาท  รวมโครงการทั้งสิ้ น 

56 โครงการ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งัน้ี 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั/ิ 

ตามงบเงินสะสม 

1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 37 6,574,954.45 

2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
9 1,174,880.00 

3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกจิพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และ

การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- - 

4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชนของประชาชน และนันทนาการ 
9 7,246,500.00 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี และการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และ

ธรรมาภิบาล 
1 2,156,000.00 

6.ดา้นการพฒันาการบริหารการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน - - 

รวม 56 17,152,334.45 
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การใชจ้า่ยงบประมาณ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติั 

งบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จ านวนเงิน 10,597,380 บาท มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 7,831,240 ลา้นบาท และไดร้บัอนุมติัโครงการจากงบเงินจ่าย

ขาดเงินสะสม รวม 36 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จ านวนเงิน 6,554,954.45 ลา้นบาท รวม

จ านวนเงินทั้งสิ้ น 14,386,194.45 บาท  รวมโครงการทั้งสิ้ น 54 โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

การกอ่หน้ี

ผูกพนั/ 

ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบิกจา่ย

งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 

2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญา

ของทอ้งถ่ิน 

8 982,740.00 8 982,740.00 

3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกจิพอเพียง พฒันาเกษตร

ปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

    

4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนของ

ประชาชน และนันทนาการ 

8 6,828,500.00 8 6,828,500.00 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี และการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล 
1 1,960,000.00   

6.ดา้นการพฒันาการบริหารการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

    

รวม 54 16,346,194.45 53 14,386,194.45 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เมืองอุดรธานี จ.อดุรธานี 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ  านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ  านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ  านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ  านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

387 324,420,400.00 37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 

2.2.ดา้นการส่งเสรมิดา้น

การกีฬา การศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถ่ิน และภมูิปัญญา

ของทอ้งถ่ิน 

19 2,481,880.00 9 1,174,880.00 8 982,740.00 8 982,740.00 

3.3.ดา้นการส่งเสรมิดา้น

เศรษฐกิจพอเพยีง พฒันา

เกษตรปลอดภยั พฒันา

แหล่งท่องเท่ียว และการ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

3 580,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

4.4.ดา้นการส่งเสรมิดา้น

สุขภาพอนามยั พฒันา

คุณภาพชีวิต สงัคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชนของประชาชน 

และนันทนาการ 

39 13,080,000.00 9 7,246,500.00 8 6,828,500.00 8 6,828,500.00 

5.5.ดา้นการพฒันาดา้น

การบริหารจดัการที่ดีและ

การใหบ้ริการสาธารณะ

แก่ประชาชน และธรร

มาภิบาล 

18 10,835,000.00 1 2,156,000.00 1 1,960,000.00 - 0.00 

6.6.ดา้นการพฒันาการ

บริหารการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

14 15,730,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวม 480 367,127,280.00 56 17,152,334.45 54 16,346,194.45 53 14,386,194.45 
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ผลการด าเนินงาน 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดด้ าเนินการโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 2563 ในเขต 

พื้ นท่ี โดยไดร้บัความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพื้ นท่ีตลอดจน

โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้ นท่ีและพื้ นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการ

ด าเนินงานท่ีส าคญั ดังน้ี (อปท. ใส่ขอ้มูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผล

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ขอ้มูลผลการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ) 
 

     

1. โครงการจดัท าเว็ปไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

    2. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง (ซอยบา้นนายประเสริฐ  อยูสู่งเนิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง(ซอยบา้นนายดาว) 
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    4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายน้อย  ดาวพระศุกร ์หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

 

 

 

 

 

 

     

     5. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั (ลงหินคลุก) สายหน้าบา้นนายประเวศ สิงวิเศษ - เขตชลประทานเขื่อน

หว้ยหลวง หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายสมาน ค าหนูไทย – เขตชลประทานเขื่อนหว้ย

หลวง หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงั (ลงหินคลุก) สายบริเวณรอบวดัมงคลนิเวศน์วดับา้น หมู่ท่ี 8 บา้นนา

สมบูรณ ์
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    8. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงั (ลงหินคลุก) สายบา้นดงเจริญ - หว้ยหนองพู่/หว้ยกระตึบ หมู่ท่ี 8 บา้น

นาสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

    9. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงั (ลงหินคลุก) สายสูบน ้าประปาหมู่บา้น ตลอดสาย หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10. โครงการก่อสรา้งนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนางประนอม ตลอดสาย หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11. โครงการก่อสรา้งนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนางอมัพร (นอกทุง่) ตลอดสาย หมู่ 10 บา้นศรีบูรพา 

 

    12. โครงการก่อสรา้งนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนายบรรจง  แสงสุวรรณ  ตลอดสาย หมู่ 10 บา้นศรบีูรพา 
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    13. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาลนิคมฯ - สามแยกบา้นนางบุญเรือง หมู่ 4 

บา้นหว้ยหินลาด 

 

    14. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบา้นนายที-หน้าวดัอรุณรงัสีบา้นดงเจริญ หมู่ 5 

บา้นนิคมฯ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15. โครงการค่าจา้งท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกบัครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้งหรือไดม้าซึ่งครุภณัฑห์รือสิ่งก่อสรา้ง 

 

    16. โครงการก่อสรา้งนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายจรูญ พดัมณี เชื่อมต่อเขตทางแยกบา้นหนองออ้ 

(ทต.หนองบวับาน) ตลอดสาย หมู่ 7 บา้นดงเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      17. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั (ลงหินคลุก) สายหน้าบา้นนายค า  แสงรตัน์ ตลอดสาย หมู่ 1 บา้น

โคกสะอาด   
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      18. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั (ลงหินคลุก) สายไปหนองบวั (สาธารณะฯ) ตลอดสาย หมู่ 1 บา้น

โคกสะอาด   

 

 

 

 

 

 

     

      19. โครงการงานวางท่อระบายย ้า คสล. พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล. (แบบร่องวี) สายขา้งบา้นนายบุญส่ง  สุริยะเดช   

           ตลอดสาย หมู่ท่ี 1  บา้นโคกสะอาด  
 

 

 

 

 

 

 

 

    20. โครงการงานติดตั้งราวเหล็กกนัตกบ่อบดัน ้าเสียบริเวณคุม้น ้า หมู่ท่ี 1  บา้นโคกสะอาด  

 

 

 

 

 

     

 

 

     21. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายชยัวฒัน์  มาตรแ์สง (ผญ.บ.ม.2) หมู่ท่ี 

2 บา้นเขื่อนหว้ยหลวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : อบต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  หน้า 47 

 

     22. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวดัป่าบา้นหว้ยหินลาด เชื่อมต่อบา้นโนนสง่า หมู่ท่ี 4 

บา้นหว้ยหินลาด  

 

 

 

 

 

 

 

   

   23. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนางโสภา  อนัไฮ  ตลอดสาย หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้บา้นนายวิชยั  ผาจนัดี ตลอดสาย หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

     25. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบา้นนายกา้น  กุตาสี  ตลอดสาย หมู่ท่ี 3  บา้นดอนปอ

แดง  
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     26. โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) ป่าชา้สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 

บา้นดงเจริญ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     27. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาลฯ-สามแยกบา้นนางบุญเรือง หมู่ท่ี 4 

บา้นหว้ยหินลาด 

 

 

 

 

 

 

 
 

     28. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนิคมฯ4เชื่อมต่อบา้นดงเจริญ ตลอดสาย หมู่ท่ี 5 

บา้นนิคมฯ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

     29. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนางทองมี  นาเลิศ ตลอดสาย หมู่ท่ี 7 บา้นดงเจริญ  
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     30. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้บา้นนางขวญัจิตร  คุณแกว้(ฟารม์ไก่) หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  31. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหินคลุก สายทางเขา้หอถงัประปาหมู่บา้น ตลอดสาย หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบรูพา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. โครงการงานวางท่อระบายน ้า คสล. พรอ้มบ่อพกัน ้า คสล. (แบบร่องวี) สายบา้นนายชาย-บา้นนายสงคราม 

แกว้ทอง  ตลอดสาย หมู่ท่ี 10 บา้นศรีบูรพา 
 

 

 

 

 

 

 

 

     33. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา้ส านักงานองคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด ตลอดสาย 
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     34. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หชูา้ง ถนนสายภายในพื้ นท่ี อบต.โคกสะอาดจ านวน 8 หมู่บา้น (ม.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 - โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หูชา้ง  (หมูท่ี่ 7 บา้นดงเจริญ) 

 

 

 

 

 

 

                 - โครงหารก่อสรา้งถนน คสล. หูช้า้ง (หมูท่ี่ 8  บา้นนาสมบูรณ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

      35. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบา้นนายที-หน้าวดัอรุณรงัษี หมู่ท่ี 5บา้นนิคมฯ4 
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      36. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้ัมน ้ามนั-สายบา้นโคกแก (สะพานขา้มหว้ยกระตึบ) หมู่ท่ี 10        

บา้นศรบีูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     37. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัลงหนิคลุก หมู่ท่ี 2 บา้นเขื่อนหว้ยหลวง หมู่ท่ี 3 บา้นดอนปอแดง และ  

หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยหินลาด 

 - หมู่ที่ 2 บา้นเขื่อนหว้ยหลวง 

 

 

 

  

 

 

 

          - หมู่ที่ 3 บา้นดอนปอแดง 

 

 

 

 

 

 

 

  - หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยหินลาด 

 

 

 

 

 

 

 

     38. ค่าใชจ้่ายตามโครงการจดักิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
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     39. ค่าใชจ้่ายตามโครงการอาหารกลางวนั (ส าหรบัโรงเรียน สงักดั สพฐ.) จ านวน 3  แห่ง 

     40. ค่าใชจ้่ายตามโครงการอาหารกลางวนั (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ สังกดักรมศาสนา เลือกแบบท่ี 3) จ านวน 1 ศูนย ์

     41. ค่าใชจ้่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

     42. ค่าใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ 

     43. ค่าใชจ้่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

     44. ค่าใชจ้่ายเป็นค่าอุปกรณก์ารเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

     45. ค่าใชจ้่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (ส าหรบัศูนยเ์ด็กฯ) 

     46. โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 

     47. โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพคนพกิาร 

     48. โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส ์

     49. โครงการเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ส.ปสช.) 

     50. โครงการเบิกจ่ายจากเงินส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉินตา่ง ๆ) 

     51. โครงการศูนยป์ฏิบติัการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอเมืองอุดรธานี 

     52. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดลอปัญหาอาชญากรรม 

     53. ค่าใชจ้่ายตามโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข (หมู่บา้นละ20,000.-บาท) 

     54. โครงการก่อสรา้งโครงสรา้งอาคารอเนกประสงค ์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ หลงัใหม่ขององคก์ารบริหารส่วน  

           ต าบลโคกสะอาด (กนัเงินไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณถดัไป) 
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ส่วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ี

บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และ

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ จดัใหม้ีเวทีประชาคม เพื่อรบัฟัง

ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้ นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้ นท่ีสู่การปฏิบัติท่ีเป็น

รูปธรรม 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์

  ผลการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รอบ

เดือนธนัวาคม 2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)  เป็นดงัน้ี 

 

 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด  

20 20 100 

2 การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 15 15 100 

3 ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย      65 65 100 

 3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด       (10) 10  

 3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในเขตจงัหวดั       (10) 10  

 3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั  (10) 10  

 3.4 วิสยัทศัน์       (5) 5  

 3.5 กลยุทธ ์       (5) 5  

 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ ์      (5) 5  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์      (5) 5  

 3.8 แผนงาน       (5) 5  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม       (5) 5  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 5  

รวมคะแนน  100 100 100 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : อบต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  หน้า 54 

   พบว่าประเด็น ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น การวิเคราะห์

สภาวการณแ์ละศกัยภาพ และยุทธศาสตร ์ ไดค้ะแนนสูงสุด 20 / 15 / 65 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของคะแนน

ในทุกประเด็น และคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

   ทั้งน้ี การก าหนดยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีการน าขอ้มูลสภาพทัว่ไป และ

ขอ้มูลพื้ นฐาน น ามาวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้ นท่ี 

ซึ่งครอบคลุมในการใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เพื่อ

น าไปสู่การจดัท าโครงการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 

สรุป  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนธนัวาคม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดม้ีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้ น 375 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 322,134,280.-บาท ซึ่ง

จ าแนกตามยุทธศาสตรด์งัน้ี 

  แสดงตาราง จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค -

สาธารณูปการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 387 324,420,400 

รวม 387 324,420,400 

2. การส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินและ 

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

19 2,481,880 

รวม 19 2,481,880 

3. การส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง พฒันาเกษตร

ปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

3 580,000 

รวม 3 580,000 

4. การส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันา 

คุณภาพชวีิต สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็ง 

ใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

39 13,080,000 

รวม 39 13,080,000 

5. การบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะ

แก่ประชาชนและธรรมาภิบาล 

 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

18 10,835,000 

รวม 18 10,835,000 

6. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 

14 15,730,000 

รวม 14 15,730,000 

 รวมทั้งส้ิน 480 367,127,280 
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  แสดงแผนภูมิ จ านวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตรใ์นแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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                  โครงสรา้งพ้ืนฐานฯ          การกีฬา การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมฯ           สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 

                 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิตฯ           การบรหิารจดัการทีด่ีฯ           การจดัการทรัพยากรฯ 

   

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีโครงการท่ีด าเนินการในพื้ นท่ีต าบล

โคกสะอาด จ านวน 56 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 17,152,334.45.-บาท ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรไ์ด ้

ดงัน้ี 

    แสดงตาราง จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน และโครงการอื่น ๆ  ท่ี

ด าเนินการในพื้ นท่ีต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
     

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 6,574,954.45.- 

2. ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรม 

เนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

9 1,174,880.- 

3. ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว และส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 

0 0.00.- 

4. ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม และ 

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 

9 7,246,500.- 

5. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และ 

ธรรมาภิบาล 

1 2,156,000.- 

6. ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 0 0.00.- 

รวม 56 17,152,334.45.- 
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    แสดงแผนภูมิ เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน และ

โครงการอื่น ๆ  ท่ีด าเนินการในพื้ นท่ีต าบลโคกสะอาด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2563  
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                  โครงสรา้งพ้ืนฐานฯ          การกีฬา การศึกษา ศาสนาวฒันธรรมฯ           สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

                  ส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิตฯ           การบรหิารจดัการทีด่ีฯ           การจดัการทรัพยากรฯ 

 

     แสดงตาราง ระดบัความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบธนัวาคม  1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ที่บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)  

เฉพาะปี 2563 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ที่บรรจุในแผนการ

ด าเนินงาน พ.ศ.2563 

และโครงการอื่น ๆ  

ที่ด  าเนินการในพื้ นที่ 

รอ้ยละ 

1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐานระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
387 37 9.56 

2. การพฒันาการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรม เนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

19 9 47.37 

3. การพฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันา

เกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

3 0 0.00 

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพ

อนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม และเสริมสรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 

39 9 23.08 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและ

การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิบาล 
18 1 5.55 

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 
14 0 0.00 

รวม 480 56 11.67 
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    จากการตรวจสอบการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) โดยคิดจากจ านวนโครงการทั้งสิ้ น 480 โครงการ มีโครงการท่ีน ามาบรรจุในแผนการด าเนินงานตามท่ี

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ เป็นจ านวน 56 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 11.67 ของโครงการทั้งหมด 
 

    แสดงแผนภูมิ เปรียบเทียบโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) กบัโครงการท่ี

บรรจุในแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้ นท่ีต าบล         

โคกสะอาด 

 

 
ยุทธฯ ดา้นท่ี 1 ยุทธฯ ดา้นท่ี 2 ยุทธฯ ดา้นท่ี 3 ยุทธฯ ดา้นท่ี 4 ยุทธฯ ดา้นท่ี 5 ยุทธฯ ดา้นท่ี 6 

     แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (61-65) 387 19 3 39 18 14 

     แผนด าเนินงาน,โครงการอ่ืน ๆ       

     ท่ีด  าเนินการในพ้ืนท่ี 
37 9 0 9 1 0 

 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใชจ้า่ยเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

    เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน

ธันวาคม (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) และโครงการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้ นท่ี พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

จ านวนทั้งสิ้ น 56 โครงการ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.67 ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    

โคกสะอาด  โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 11.25  โครงการท่ีอยู่

ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  0.21 และโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ มีจ านวน 0.00 โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.00  
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  1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

โครงสรา้งพื้ นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ดม้าตรฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยไดด้ าเนินการก่อสรา้งปรบัปรุงผิวจราจร

ถนนสายต่าง ๆ พรอ้มทั้งปรบัปรุงทางเดินเทา้เพื่อใหก้ารสญัจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวกปลอดภยั มีการก่อสรา้ง

ปรับปรุงท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง ตลอดจนการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างใหค้รอบคลุมทุกพื้ นท่ี เพื่อใหเ้กิด

ความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน รวมถึงการพฒันาพื้ นท่ีสาธารณะใหม้ีสภาพภูมิทัศน์สวยงามเพื่อให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินรวมถึงนักท่องเท่ียวมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  โดยมีโครงการท่ีด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธนัวาคม (1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 387 โครงการ  มีโครงการท่ี

ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 37 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 9.56 โครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 และมีโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 350 โครงการ  คิด

เป็นรอ้ยละ 90.04 
 

  2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรม เนียม

ประเพณีทอ้งถิ่น และภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น  (ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาการ

ส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรม เนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ท่ี

มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมการแข่งขนักีฬา การส่งตวัแทนนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะพื้ นฐานทางกีฬา และการพฒันาคุณภาพดา้นการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ รูจ้ักใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ  และมีการพัฒนาร่างกาย

สติปัญญา อารมณ์ สงัคม จิตใจ ไดร้ับการพฒันาใหเ้ป็นคนดีและมีความรู ้รูจ้กัด ารงตนเองอยู่ในศีลธรรมอนัดีงาม เป็น

สังคมแห่งการเรียนรูแ้ละมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการศึกษา นอกจากน้ี อบต.ไดส้่งเสริมความเขม้แข็งในการ

อนุรกัษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเป็นรากฐานการพฒันาท่ียัง่ยืนใหค้งอยู่และ

สืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต  โดยมีโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม (1 ต.ค. 

62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 19 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 8 

โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 42.10  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00  และมี

โครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 11 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 57.89 
 

  3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใหม้ีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และการพัฒนาเครือข่ายการท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสามารถใชเ้ป็นสถานท่ี

พกัผ่อนหยอ่นใจมีสิ่งแวดลอ้มท่ีดีและมีสภาพภูมิทศัน์สวยงามใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจส าหรบันักท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต โดย

มีโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม (1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 3 

โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00  โครงการ

ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 และมีโครงการท่ียังไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 3 

โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
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  4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ (ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาการ

ส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน และนันทนาการ  ท่ี

มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุข ใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ อสม.

ใหม้ีความเขม้แข็งท างานเป็นทีม รวมถึงการพฒันาสุขภาพกาย-จิต ของผูสู้งอายุใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ี สุขภาพอนามยัของ

ประชาชน พรอ้มทั้งใหค้วามรูก้ารป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน

ทุกวยั เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส ใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชนแบบ

มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  เสริมสรา้งครอบครัวอบอุ่นและเขม้แข็ง เพื่อสรา้งความรักความเขา้ใจและ

ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว นอกจากน้ี อบต.โคกสะอาดไดด้ าเนินการพัฒนาศักยภาพดา้นการป้องกันภัยโดยเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหก้ับเจา้หน้าท่ี อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ินของคนในชุมชน เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ  โดยมีโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม (1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 39 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแลว้

เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 8 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 20.51 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 

โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 และมีโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 31 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 79.49 
 

  5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจดัการที่ดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและ

ธรรมาภิบาล (ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาการ

บริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิบาล อบต.ไดด้ าเนินการตามหลักการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในการให้บริการสาธารณะและเกิด

ประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างทัว่ถึง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนไดส้รา้งช่องทางใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทอ้งถ่ินและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อไดท้ราบปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนในพื้ นท่ี ตรงกับความตอ้งการอย่างแทจ้ริง  นอกจากน้ียังสนับสนุนใหบุ้คลากรของ อบต.ไดร้ับการอบรม

เพิ่มเติมเพื่อสรา้งความรูค้วามสามารถในการพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการบริการแก่ประชาชน  โดยมีโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ

เดือนธนัวาคม (1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 18 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 

5.55 และมีโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 17 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 94.44 

 

  6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

(ภาพรวมทั้งหมดตามแผนฯ เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน อบต.ไดด้ าเนินการส่งเสริมและพัฒนาดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้ นท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติใชอ้ย่างยัง่ยืน รวมถึงการสรา้งจิตส านึกใหป้ระชาชนรกัและหวงแหนสา

ธารณสมบัติของชุมชนของตนเอง และเสริมสรา้งสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก

ชุมชน ร่วมสรา้งจิตส านึกและตระหนักรูถึ้งพิษภยัท่ีเกิดจากขยะแก่ประชาชน โดยมีโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  รอบเดือนธันวาคม (1 ต.ค. 62–30 ก.ย. 63) มีจ านวนทั้งสิ้ น 14 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแลว้

เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 

โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00  และมีโครงการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 14 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  
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 ภาพรวมโครงการท่ีบรรจุในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนธนัวาคม (1 ต.ค. 

62-30 ก.ย. 63)  และโครงการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้ นท่ีต าบลโคกสะอาด 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

โครงการที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบธนัวาคม 

(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)  และโครงการอื่น ๆ ที่ด  าเนินการในพื้ นที่ต  าบลโคกสะอาด 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

ทั้งหมด 

โครงการ/

กิจกรรมที ่

ด าเนินการ

แลว้เสร็จ 

รอ้ยละ 

โครงการ/

กิจกรรมที ่

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

รอ้ยละ 

โครงการ/

กิจกรรมที ่

ยงัไม่ได้

ด  าเนินการ 

รอ้ยละ 

1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐานระบบ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

37 37 100.00 0 0.00 0 0.00 

2. การพฒันาการส่งเสริมดา้นการกีฬา

การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรม เนียม 

ประเพณีทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
9 8 88.89 0 0.00 0 0.00 

3. การพฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  

และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสริมดา้น

สุขภาพอนามยั พฒันาคุณภาพชีวิต สงัคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และ

นันทนาการ 

9 8 88.89 0 0.00 0 0.00 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 

ท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและ

ธรรมาภิบาล 

1 0 0.00 1 100.00 0 25.00 

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 56 54 96.42 1 100.00 0 0.00 
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  คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้ นฐานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

20    

 1.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/

ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน ้า ลักษณะของไม/้

ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

1.2 ขอ้มูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ

จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

1.3 ขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 

สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห ์ฯลฯ  

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้ นฐาน เช่น การ

คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

1.5 ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 

การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ

แหล่งน ้า) 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

1.6 ขอ้มูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 

การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พื้ นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอื่น ๆ 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

 1.7 ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น ้า ป่าไม ้

ภูเขา คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการใชข้อ้มูล จปฐ. 

2 2 100 ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

 

1.9 การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ

การด าเ นินการประชุมประชาคมท้อง ถ่ิน โดยใช้

กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ต ร ว จ ส อบ  ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญห า 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแกปั้ญหาส าหรับ

การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

3 3 100 มีการจดัประชุมประชาคมใน

ระดบัหมู่บา้น/ต าบลครบทุก

พื้ นท่ี โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ครบตามสดัส่วนการประชุม

ท่ีก าหนด และประเชาชนมี

ส่วนร่วมในการร่วมคิด รว่ม

ท า ร่วมตดัสินใจ ร่วม

ตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ 

ร่วมแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

 

รวม 20 20 100  
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  สรุปผลการประเมินในดา้นขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้ นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ซึ่งไดต้รวจสอบจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ 

  พบว่า ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้ นฐาน มีความครอบคลุมครบถว้น ทั้งขอ้มูลดา้นกายภาพ ภูมิศาสตร์

ต่างๆการเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้ นฐานในพื้ นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอ้มูลท่ีส าคัญอื่นๆ ซึ่งไดต้รวจสอบจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561–2565 น้ัน 

ขอ้มูลดังกล่าวมีความครบถว้นเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงท่ีมาของขอ้มูลอย่างชัดเจน เป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงเชื่อถือได้ 

สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการวิเคราะหศ์กัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหมู่บา้น/ชุมชนไดอ้ยา่งดี 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 มีการเชื่อมโยงกนัของ

ยุทธศาสตรข์อง อปท. กบั

ยุทธศาสตรร์ะดบัมหภาค 

2.2 การวิเคราะหก์ารใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ

และการบังคับใช ้ผลของการบังคับใช ้สภาพการณ์ท่ี

เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 100 อบต.โคกสะอาด 

ด าเนินการออกใบอนุญาติ

ปลูกสรา้ง ต่อเติม รื้ อถอน

อาคาร ท าใหก้ารก่อสรา้ง

ไดม้าตรฐาน ปลอดภยั 

มัน่คง แข็งแรง ตลอดจน

การควบคุมการออก

ใบอนุญาตใหขุ้ดดิน ถมดิน 

เพื่อลดผลกระทบต่อพื้ นท่ี

ขา้งเคียง 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 

ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2 2 100 มีการน าขอ้มูลจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อ

ประกอบการวิเคราะห์

อย่างครอบคลุมรอบดา้น  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้

ครวัเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม 

การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นตน้ 

2 2 100 มีการน าขอ้มูลจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อ

ประกอบการวิเคราะห์

อย่างรอบดา้น 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดลอ้ม พื้ นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ

ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพฒันา 

2 2 100 มีการน าขอ้มูลจากหน่วย 

งานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อ

ประกอบการวิเคราะห์

อย่างรอบดา้น 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ

ด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ  T-Threat 

(อุปสรรค) 

2 2 100 มีการวิเคราะหศ์กัยภาพ

ดว้ยเทคนิค SWOT 

Analysis ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม การบรหิารจดัการ 

และทพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ครบถว้น 
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2.7 ส รุปประเ ด็นปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเชิงพื้ นท่ี มีการน าเสนอปัญหา คน้หาสาเหตุ

ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค์

เพื่อแกไ้ขปัญหา 

2 2 100 มีการประเมินสถานกราณ์

สภาพแวดลอ้ม เพื่อ

ก าหนดขอบข่ายและ

ปริมาณของปัญหา 

ตลอดจนการคาดการณ์

แนวโนมใ้นการแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพฒันา การตั้ง

งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล

การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในเชิง

คุณภาพ 

2 2 100 มีการสรุปผลการ

ด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561-2562  

ในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพครบถว้น 

2.9 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ 

ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่าน

มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2562 

1 1 100 มีการสรุปผลการ

ด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561-2562  

อย่างครบถว้น 

 

รวม 15 15 100  

  จากการตรวจสอบการวิเคราะหส์ภาวการณและศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ความ

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั รวมถึงการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกพื้ นท่ี ท่ีจะ

ด าเนินการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาของต าบลโคกสะอาด ตลอดจนการแสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.

2561-2562 ท่ีผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเพื่ออก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

การพฒันาใหดี้ขึ้ นไป ขอ้มูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคลอ้ง ชดัเจน เพียงพอในการน าไปเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์

เพี่อวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร ์ 65    

 3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอ้มของทอ้งถ่ินประเด็นปัญหาการพฒันาและ

แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และเชื่อมโยง

หลั กปร ะ ช า รั ฐ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ช า ติ  20  ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบความเชื่องโยงของ

ยุทธศาสตรข์อง อปท. ตามแบบ 

ยท.01 มีความเชื่อมโยง 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

ระดบัมหภาคน าไปสู่การก าหนด 

เป้าประสงค ์กลยุทธ ์แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางการพฒันาพื้ นท่ีต าบล

โคกสะอาด 

3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้อง ถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบความเชื่องโยงของ

ยุทธศาสตรข์อง อปท. ตามแบบ 

ยท.01 มีความเชื่อมโยง สอด 

คลอ้งกบัยุทธศาสตรร์ะดบัมห

ภาคไ 

3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

10 10 100 ตรวจสอบความเชื่องโยงของ

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัอุดรธานี ตาม
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แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

และ Thailand 4.0 

แบบ ยท.01 มีความเชื่อมโยง 

และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

ระดบัมหภาค 

3.4 วิสัยทัศน์   วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดง

สถานภาพท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ท่ี เ ป็ น

ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

5 5 100 วิสยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดแสดง ออกถึง

ความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึง

อนาคตอย่างชดัเจนสอดคลอ้งกบั

โอกาสและศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

และมีความ สมัพนัธก์บัโครงการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ

หรือสิ่งท่ีตอ้งท าตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ 

หรือแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการ

ใหบ้รรลุวิสยัทศัน์น้ัน 

5 5 100 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด มีการก าหนด กลยุทธ ์

เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์

อย่างชดัเจน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    

เ ป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่ง

หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชดัเจน  

5 5 100 เป้าประสงคข์ององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด มีความ

สอดคลอ้งกบักลยุทธท่ี์ก าหนด

อย่างชดัเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความ

มุ่งมัน่อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน 

เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้ นท่ีจริง ท่ีจะ

น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีการก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร ์ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ

ทางยทุธศาสตรอ์ยา่งชดัเจน 

3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้ วัด ค่า

เ ป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา

ท้องถ่ินในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน

และความเชื่อมโยงดงักล่าว 

5 5 100 จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาใน

อนาคตขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด 

มีความชดัเจนและเชื่อมโยงกบั

เป้าประสงค ์ตวัชี้ วดั ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์น าไปสู่การจดัท า

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินใน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองคร์วมท่ีน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ี

เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทับหมนัในเขตจังหวัด

และยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โคกสะอาด 

5 5 100 มีความเชื่อมโยงในภาพรวมของ

ยุทธศาสตร ์อปท. กบั

ยุทธศาสตรร์ะดบัมหภาค  

มีความเชื่อมโยง ชดัเจน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็น

ผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรือ

อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ

น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินใน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปีอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

5 5 100 ผลผลิต/โครงการ มีการก าหนด

เป็นชุดอนัหน่ึงอนัเดียวกนัน าไปสู่

การจดัท าโครงการเพื่อพฒันา

ทอ้งถ่ินอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

 

รวม 65 65 100 
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  จากการประเมินยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด น้ันจะเห็นไดว้่ามีความ

สอดคลอ้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันน าไปสู่การก าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ส าหรับการจดัท าโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสี่ปี เพื่อพัฒนาและแกไ้ขปัญหา

ความต้องการของประชาชนในพื้ นท่ี ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน 

ครบถว้น   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีความสัมพันธ์กับแผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั ยุทธศาสตร์

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานี 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการใหค้ะแนนโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (ปีงบประมาณ 2564) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563  เป็นดงัน้ี 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณก์ารพฒันา   10 8.10 81 

2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 8.40 84 

3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  10 8.30 83 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 8.30 83 

5 โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 52.20 87 

 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 4.30  

 5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 4.50  

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง

งบประมาณไดถู้กตอ้ง  

5 4.40  

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.50  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   

5 4.40  

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 4.00  

 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั  5 4.70  

 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งใหป้ระเทศชาติ

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนภายใตห้ลกัประชารฐั  

5 4.00  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.00  

 5.10 มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5 4.60  

 5.11 มีการก าหนดตวัชี้ วดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ี

คาดว่าจะไดร้บั 

5 4.30  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5 4.50  

รวมคะแนน  100 85.30 85.30 

 

1) พบวา่ประเด็นท่ี 5 โครงการพฒันา ไดค้ะแนนสูงสุด 52.20 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 87 ของคะแนนในประเด็น

ท่ี 5 และคิดเป็นรอ้ยละ 61.19 ของคะแนนท่ีไดใ้นภาพรวมทั้งหมด 
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  ท่ีเป็นเช่นน้ัน เน่ืองจากมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด และมีการก าหนดโครงการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการไดค้รอบคลุมและมีความ

ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา/ความตอ้งการในพื้ นท่ี 

2) พบว่าประเด็นท่ี 1 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา ไดค้ะแนนต า่สุด 8.10 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 81 ของ

คะแนนในประเด็นท่ี 1 และคิดเป็นรอ้ยละ 9.49 ของคะแนนท่ีไดใ้นภาพรวมทั้งหมด 

  ท่ีเป็นเช่นน้ัน เน่ืองจากการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขึ้ นกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั ขาดความชดัเจน  
 

   2.2  แนวทางเบ้ืองตน้ในการใหค้ะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

  รายละเอียดการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในแต่ละประเด็นเป็น ดงัน้ี 
 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณก์ารพฒันา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจดัท ายทุธศาสตร์

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัหมนั (ใชก้าร

วิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจยัและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงท่ี

มีผลต่อการพฒันา อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย

การวิเคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม 

ดา้นทรพัยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

 

10 8.10 81.00 มีการวิเคราะห ์SWOT เพื่อ

ประเมินสถานการณปั์จจยั

ภายนอกและภายในพื้ นท่ี

โดยมีการวิเคราะหศ์กัยภาพ

ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม 

และดา้นทรพัยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม ครบ

ทุกดา้น 

2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ไปปฏิบตัใินเชิงปรมิาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชต้วัเลขต่าง ๆ 

เพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชิงปริมาณ เช่น การ

วดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็

คือผลผลิตนัน่เองวา่เป็นไปตามท่ี

ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จ านวนท่ี

ด าเนินการจริงตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่ 

จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวน

เท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลกั

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันา

ทอ้งถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้

2.2 วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 

(Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน 

เชิงปริมาณ (Quantitative) 

 

10 
 

 

8.40 

 

 

84.00 มีการวดัผลเชิงปริมาณ

จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ี

ด าเนินงานตามแผน

ตลอดจนจ านวนท่ีไม่

สามารถด าเนินการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ

โครงการท่ีด าเนินการในเชิง

ปริมาณ 
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของ

แผนพฒันาในเชิงคุณภาพคอืการน าเอา

เทคนิคต่าง ๆ มาใชเ้พื่อวดัวา่ภารกิจ 

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี

ด าเนินการในพื้ นท่ีน้ัน ๆ  ตรงต่อความ

ตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป

ตามอ านาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง

พอใจหรอืไม่ สิ่งของ วสัดุ ครุภณัฑ ์การ

ด าเนินการตา่ง ๆ  มีสภาพหรอืลกัษณะ

ถูกตอ้ง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้

ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ

ปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการ

ตามท่ีไดร้บังบประมาณมาด าเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการ

หรือหน่วยงาน 

3.2 วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 

(Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

10 

 

 

8.30 

 

 

83.00 

 

 

มีการประเมินประสิทธิผล

ของแผนพฒันาในเชิง

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ

โครงการท่ีด าเนินการใน

เชิงคุณภาพ 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

4.1 วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้น

ต่าง ๆ  มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ใน

มิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการ

พฒันาทอ้งถ่ินโดยใช ้SWOT 

Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 

Global Demand/Trend หรือหลกัการบรูณา

การ(Integration) กบัองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลโคกสะอาดท่ีมีพื้ นท่ีติดต่อกนั 

4.2  วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่าง 

 ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

หลกัประชารฐั และหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง

ทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า) (Local  

Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

 

10 

 

8.30 83.00 มีการวิเคราะหแ์ผนงานท่ี

เกิดจากดา้นต่าง ๆ มี

ความสอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตรข์ององคก์าร

บริหารสว่นต าบล 

โคกสะอาด 

 

 

 

 

มีการวิเคราะหแ์ผนงานท่ี

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

5 โครงการพฒันา 60 52.20 87.00  

 5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดและด าเนินการเพื่อใหก้าร

พฒันาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาดท่ีก าหนดไว ้ชื่อโครงการ

มีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแลว้

เขา้ใจไดว่้าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

 

5 4.30  โครงการพฒันามีชื่อ

โครงการและวตัถุประสงค์

ชดัเจนเป็นไปตาม

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด 

5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั

โครงการ 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) 

โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั

ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบั

หลกัการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้ง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์ีความเป็นไปได้

ชดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

 

5 4.50  วตัถุประสงคโ์ครงการชดัเจน

สอดคลอ้งกบัหลกัการและ

เหตุผล วิธีการด าเนินงาน 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกตอ้งสภาพท่ีอยากใหเ้กิดขึ้ นในอนาคตเป็น

ทิศทางท่ีตอ้งไปใหถึ้งเป้าหมายตอ้งชดัเจน 

สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้ นท่ี

ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบาย

ใหช้ดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เร่ิมตน้

ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้า 

หมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่าใครคือ

กลุ่มเป้า หมายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

 

5 4.40  เป้าหมาย หรือผลผลิตของ

โครงการมีความชดัเจนน าไป 

สู่การตั้งงบประมาณไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี โครงการสอด คลอ้งกบั  

(1) ความมัน่คง (2) การสรา้งความ สามารถ

ในการแข่งขนั (3) การพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม (5) การสรา้ง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม (6) การปรบัสมดุลและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการภาครฐั เพื่อใหเ้กิด

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

 

5 4.50  โครงการมีความสอดคลอ้ง

กบัแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 

ปี 
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  

มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติโครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

12 โดย (1) ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา (3) 

ยึดวิสยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) 

ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด

หลกัการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอยา่ง

จริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีเป็น

เป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา (1) 

การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้

กบัดกัรายไดป้านกลางสูร่ายไดสู้ง (2) การพฒันา

ศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพือ่

สรา้งสงัคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ (3) การลดความ

เหลื่อมล ้าทางสงัคม (4)  การรองรบัการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ

เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ี

มีประสิทธิภาพ 

 

5 4.40  เป้าหมายของโครงการมี

ความสอดคลอ้งกบัแผน 

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 

4.0  โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการ

ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อน

ดว้ยนวตักรรม ท านอ้ย ไดม้าก เช่น (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑ ์ไปสู่

สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่

การขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคิด

สรา้งสรรค ์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้นภาคบริการ

มากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดว้ย

วิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค ์นวตักรรม

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการวิจยัและ

พฒันา แลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชิง

เปรียบเทียบ เช่นดา้นเกษตรเทคโนโลย ี

ชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

 

5 4.00  โครงการค่อนขา้งสอด 

คลอ้งกบั Thailand 4.0 
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

จงัหวดั โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความ

สอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของแผนพฒันา

จงัหวดัท่ีไดก้ าหนดข้ึน เพื่อขบัเคลื่อนการ

พฒันาทอ้งถ่ินเสมอืนหน่ึงการขบัเคลื่อน

การพฒันาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากน้ี

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็นโครงการ

เชื่อมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบั

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ีไดก้ าหนดข้ึนท่ีเป็น

ปัจจุบนั 

 

5 4.70  โครงการมีความสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสรา้งใหป้ระเทศชาติมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืนภายใตห้ลกัประชารฐั เป็น

โครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้ นฐานความ

พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือรว่ม

ด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได ้

เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อใหเ้กิด

ความยัง่ยืน ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะใหท้อ้งถ่ินมี

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันา

แลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้น

การเกษตรและแหล่งน ้า) (LSEP) 

 

5 4.00  โครงการท่ี อบต.ด าเนิน 

การก่อใหเ้กิดความมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืน การพฒันา

ตามปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบั

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึง

หลกัส าคญั 5 ประการในการจดัท าโครงการ

ไดแ้ก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ

มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ

ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

 

5 4.00  การใชจ้า่ยงบประมาณมี

ความสอดคลอ้งกบั 

เป้าหมาย ประหยดั มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีความยุติธรรม และ

โปร่งใสเป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมายและ

หนังสือสัง่การท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

รอ้ยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอ้ง

ตามหลกัวิธีการงบประมาณการประมาณ

การราคาเพื่อการพฒันาตอ้งใหส้อดคลอ้ง

กบัโครงการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทาง

ช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถ่ิน 

มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ

ตรวจสอบไดใ้นเชิงประจกัษ์ มีความคลาด

เคลื่อนไม่มากกวา่หรือไม่ต า่กวา่รอ้ยละหา้

ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน

ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั เงินสะสม หรือ

รายจา่ยพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.60  การประมาณการราคา

ถูกตอ้งตามหลกัวิธีการ

งบประมาณ ตามหลกั

วิชาการทางช่าง หลกั

ของราคากลางทอ้งถ่ิน  

มีความโปร่งใสในการ

ก าหนดราคาและ

ตรวจสอบไดใ้นเชิง

ประจกัษ์ 

5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และ

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละผลที่คาด

ว่าจะไดร้บั 

มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวดัได ้

(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได ้เชน่ การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอนัเกิดจากผล

ของวตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีสิ่งท่ีไดร้บั (การ

คาดการณ ์คาดวา่จะไดร้บั) 

5 4.30  การก าหนดตวัชี้ วดั

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ต่บาง

โครงการยงัขาดความ

ชดัเจนในการติดตามผล 

5.12 ผลที่คาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์ผลท่ีไดร้บัเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้

จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การ

ไดผ้ลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากบั

วตัถุประสงคห์รือมากกวา่วตัถุประสงค ์ซ่ึง

การเขียนวตัถุประสงคค์วรค านึงถึง (1) มี

ความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจง 

ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วดั

และประเมินผลระดบัของความส าเรจ็ได ้

(3) ระบสุิ่งท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่ง

ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ

สามารถปฏิบติัได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ

การบ่งบอกเวลาได ้

5 4.50  ผลท่ีเกิดขึ้ นตรงตาม

วตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

รวมคะแนน 100 85.30   
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  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดก็

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาทอ้งถ่ินใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย เกิดประเสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับประชาชน ก่อใหเ้กิดประโยชน์และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของทอ้งถ่ิน  เป็นการติดตาม

ผลการน ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร  ซึ่ง

สามารถวดัผลไดท้ั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดงัน้ี 

(1)  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1.1) การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 

        - โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดงัน้ี 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ได้กำหนดแนวทางที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

210 76,731,400.00 364 316,086,900.00 387 324,420,400.00 406 349,315,400.00 406 340,265,400.00 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา 
การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรม เนยีมประเพณที้องถิ่น 
และภูมิปัญญาของทอ้งถิน่ 

17 2,906,220.00 17 2,336,220.00 19 2,481,880.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 

3.ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว และการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

0 0.00 3 580,000.00 3 580,000.00 3 600,000.00 3 600,000.00 

4.ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามยั พัฒนาคุณภาพชวีิต 
สังคม และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนของ
ประชาชน และนันทนาการ 

31 4,675,000.00 35 5,050,000.00 39 13,080,000.00 54 16,522,000.00 54 17,722,000.00 

5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ีและการให้บรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชน และธรร
มาภิบาล 

6 1,035,000.00 15 4,695,000.00 18 10,835,000.00 18 11,165,000.00 18 11,220,000.00 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 

7 2,130,000.00 12 12,530,000.00 14 15,730,000.00 14 16,730,000.00 14 16,730,000.00 

รวม 271 87,477,620.00 446 341,278,120.00 480 367,127,280.00 519 397,312,400.00 519 389,517,400.00 
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(ตอ่) การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะ ปี พ.ศ. 2563) 

ล าดบัที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได ้(53 โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ 

แผนการด าเนินงาน 

(โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละท่ีตั้ง

งบประมาณ 

(โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(งบประมาณ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนการด าเนินงาน 

(งบประมาณ) 

คิดเป็นรอ้ยละท่ีตั้ง

งบประมาณ 

(งบประมาณ) 

   1 บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 480 367,127,280.00 100.00 - - - - - 

   2 ตั้งงบประมาณ ขอ้บญัญติั+จ่ายขาด 56 17,152,334.45 11.67 - - 4.67 - - 

   3 เงินอุดหนุน 0 0.00 0.00 - - 0.00 - - 

   4 จดัท าแผนการด าเนินงาน 

  - ขอ้บญัญัติฯ 

56 17,152,334.45 11.67 20 100.00 4.67 100.00 100.00 

20 10,597,380.00 4.17 35.71 35.71 2.89 61.78 61.78 

  - เงินสะสม 36 6,554,954.45 7.50 64.28 64.28 1.78 38.22 38.22 

  - เงินอุดหนุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   5 สามารถด าเนินการได ้

- ขอ้บญัญัติฯ 

53 14,386,194.45 11.04 94.64 94.64 3.92 83.87 83.87 

17 7,831,240.00 3.54 30.36 30.36 2.13 45.66 45.66 

  - เงินสะสม 36 6,554,954.45 7.50 64.28 64.28 1.78 38.21 38.21 

  - เงินอุดหนุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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(1.2) การวดัผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

        การวดัผลในเชิงคุณภาพ  ใชก้ารส ารวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิงคุณภาพโดย 

ภาพรวม  โดยไดม้ีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าใหท้ราบถึงผลเชิงคุณภาพใน

การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม (ตามแบบท่ีกรมก าหนด) 

  แบบที่ 3/3  แบบการประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์ร  

                    ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม (ดา้นยุทธศาสตรก์ารพฒันา) 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลโคกสะอาดในภาพรวม โดยก าหนดใหม้ีการเก็บขอ้มูลอยา่งน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

 1.  เพศ  (   )  ชาย  (   )  หญิง 

 2.  อาย ุ (   )  ต า่กวา่ 20 ปี (   )  20 – 30 ปี                (   )  31 – 40 ปี       

   (   )  41 – 50 ปี (   )  51 – 60 ปี                (   )  มากกวา่ 60 ปี 

3.  การศึกษา (   )  ประถมศึกษา (   )  มธัยมศึกษา/เทียบเทา่   (   )  อนุปริญญา/เทียบเท่า  

(   )  ปริญญาตรี (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี          (   )  อื่น ๆ 

4.  อาชีพหลกั (   )  รบัราชการ (   )  เอกชน/รฐัวิสาหกิจ        (   )  คา้ขาย-ธุรกิจส่วนตวั     

(   )  รบัจา้ง  (   )  นักเรียนนักศึกษา          (   )  เกษตรกร 

   (   )  อื่น ๆ (ระบุ).............................................. 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ค าช้ีแจง :  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในภาพรวมโดยก าหนดใหม้ีการเก็บขอ้มูลปีละ 1 ครั้ง หลงัจากสิ้ นปีงบประมาณ 

 5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม    

2. มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม        

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน    

8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ผลการตอบแบบส ารวจความ พงึพอใจของประชาชน 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล  ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ใชว้ิธีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในภาพรวม  จ านวน 100 ชุด สุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ

แบบสอบถามจากประชากรในเขตพื้ นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ทั้ง 8 หมู่บา้น 

ไดร้บัแบบส ารวจคืน  จ านวน 100 ชุด ซึ่งมีผลการส ารวจ ดงัน้ี 
 

การประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 33 33 

หญิง 67 67 

รวม 100 100 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

ประถมศึกษา 35 35 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 28 28 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

ปริญญาตรี 10 10 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 2 

อื่น ๆ  10 10 

รวม 100 100 

ข่วงอาย ุ จ านวน รอ้ยละ 

ต า่กว่า  20  ปี 4 4 

20 – 30  ปี 15 15 

31 – 40  ปี 20 20 

41 – 50  ปี 25 25 

51 – 60  ปี 31 31 

มากกว่า  60  ปี  5 5 

รวม 100 100 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

รบัราชการ 6 6 

เอกชน/รฐัวิสาหกิจ 3 3 

คา้ขาย-ธุรกิจส่วนตวั 15 15 

รบัจา้ง 21 21 

นักเรียน นักศกึษา 5 5 

เกษตรกร 48 48 

อื่น ๆ  2 2 

รวม 100 100 
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    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารการบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แยกตามประเด็น

ทั้ง 9 ประเด็น ดงัน้ี 

1. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การเปิดโอการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

             มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  33 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 33 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  67 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 67 

 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 

             มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน  14 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 14 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  32 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 32 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  54 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 54 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 0 0 

มาก 33 33 

มากที่สุด 67 67 

รวม 100 100 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 14 14 

มาก 32 32 

มากที่สุด 54 54 

รวม 100 100 
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 3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    3 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 3 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    8 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 8 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  38 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 38 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  50 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 50 

 

  4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    3 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 3 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    7 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 7 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  34 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 34 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  55 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 55 

 

 

 
 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

นอ้ย 3 3 

ปานกลาง 8 8 

มาก 38 38 

มากที่สุด 50 50 

รวม 100 100 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

นอ้ย 3 3 

ปานกลาง 7 7 

มาก 34 34 

มากที่สุด 55 55 

รวม 100 100 
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 5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    5 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 5 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน  10 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 10 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  32 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 32 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  52 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 52 

 

  6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    5 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 5 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  55 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 55 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  38 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 38 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

นอ้ย 5 5 

ปานกลาง 10 10 

มาก 32 32 

มากที่สุด 52 52 

รวม 100 100 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

นอ้ย 1 1 

ปานกลาง 5 5 

มาก 55 55 

มากที่สุด 38 38 

รวม 100 100 
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 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การไขปัญหาของประชาชน 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    0 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 0 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    2 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 2 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน  10 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 10 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  52 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 52 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  36 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 36 

 

  8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    3 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 3 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    7 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 7 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  34 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 34 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  55 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 55 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

นอ้ย 2 2 

ปานกลาง 10 10 

มาก 52 52 

มากที่สุด 36 36 

รวม 100 100 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

นอ้ย 1 1 

ปานกลาง 14 14 

มาก 40 40 

มากที่สุด 45 45 

รวม 100 100 
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  9. ประโยชนป์ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        * หวัขอ้ประโยชน์ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                  มี ผูต้อบแบบสอบถาม ไม่พอใจ จ านวน    1 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 1 

           ผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ย จ านวน    3 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 3 

           ผูต้อบแบบสอบถาม ปานกลาง จ านวน    7 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 7 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มาก จ านวน  34 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 34 

           ผูต้อบแบบสอบถาม มากที่สุด จ านวน  55 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 55 

 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 

    ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม  พบว่าในแต่ละหัวขอ้ทั้ง 9 หัวขอ้

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ  มากที่สุด  เป็นจ านวนสูงกวา่ค าตอบอื่น  จ านวน 7 หวัขอ้  มีผูเ้ลือกตอบ  มาก  

เป็นจ านวนสูงกวา่ค าตอบอื่น จ านวน 2 หวัขอ้ โดยจ านวนผูต้อบมากที่สุด และมีจ านวนมากกวา่ผูต้อบ ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุดในทุกหัวขอ้  ชี้ ใหเ้ห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อยูใ่นระดบัสูง 

    เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ จะพบว่ามีหวัขอ้ท่ีประชากรกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ  ไม่พอใจ  จ านวน 7 

หวัขอ้  แต่ละหวัขอ้มีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 2 ซึ่งถือวา่เป็นจ านวนน้อย 

    เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  สามารถตรวจสอบการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และควรค านึงถึงประโยชนท่ีประชาชนจะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความพึงพอใจ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่พอใจ 2 2 

นอ้ย 1 1 

ปานกลาง 8 8 

มาก 38 38 

มากที่สุด 51 51 

รวม 100 100 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบที่ 1 และแบบที่ 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น) และการติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพฒันา 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไดก้ าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งท่ีใชเ้ป็นสื่อส าหรบั

การติดตามและประเมินผล เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้ าหนดขึ้ น  ซึ่งมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคญัในการน ามาหาค่าและ

ผลของประโยชน์ท่ีไดร้ับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล

โครงการส าหรบัแผนพฒันาเพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ แบบบ่งชี้ ของการปฏิบติังาน แบบ

บันทึกขอ้มูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และหาผลสัมฤทธ์ิ โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกับ

บริบทของทอ้งถ่ิน  โดยสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 

   1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) บางโครงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจา้ของพื้ นท่ี ได้แก่ ทางหลวงชนบท และ

ชลประทาน ซึ่งบางสายทางหลวงชนบทไดม้ีโครงการท่ีจะด าเนินการถนนในถนนสาย อด 3204 สี่แยกไฟแดง

เขื่อนหว้ยหลวง - บา้นโคกสะอาด-ศรีบูรพา และถนนสายแยกทางโคง้เขา้หมู่บา้นดงเจริญ หมู่บา้นนาสมบูรณ์ - 

บา้นหนองออ้น้อย และบางสายทางหลวงชนบทเกรงผลกระทบต่อโครงการของถนนตามมาตรฐานของงานทาง 

    (2) งบประมาณท่ีมีจ ากดั 

   2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

    (1) บางโครงการด าเนินการโดยไม่ไดใ้ชง้บประมาณ 

    (2) สภาวะการณืในปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาด (โควิด-19) และนโยบายของรัฐไม่ใหม้ีการจัด

งานต่างๆท่ีมีการรวมกลุ่มของชุมชน จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการท่ีตั้งไวไ้ดเ้พราะแต่ละโครงการจะเป็น

การรวมกลุ่มของประชาชน และงบประมาณท่ีมีจ ากดั 

   3. ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

    (1) ไดม้ีการด าเนินการโดยไม่ไดใ้ชง้บประมาณ และงบประมาณท่ีมีจ ากดั 

 

 

   4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนและนันทนาการ 

    (1) เน่ืองจากเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท าการตั้งไวเ้พื่อ

เตรียมด าเนินการ ซึ่งตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการหมู่บา้นในลกัษณะครอบคลุมงานดา้นสาธารณสุข 

    (2) นโยบายของรฐัไม่ต่อเน่ือง 

    (3) งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

   5. ยุทธศาสตรท่ี์ 5  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และ

ธรรมาภิบาล  
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    (1) โครงการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เป็นโครงการท่ีต้องด าเนินการตาม

นโยบาย 

   6. ยุทธศาสตรท่ี์ 6  การพฒันาการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน  

    (1) เป็นโครงการท่ีตอ้งด าเนินการตามนโยบาย  

    (2) งบประมาณท่ีมีจ ากดั 

    (3) ปัจจุบนัมีการเกิดโรคระบาด (โควิด-19) รฐัไม่ใหม้ีการรวมกลุ่มของชุมชนป้องกนัการติดเชื้ อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

    ส าหรบัการเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด เห็นวา่ควรมีการขบัเคล่ือน 

    (1) ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมอันดี ใหก้บัคณะผูบ้ริหาร พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งต่างๆ ในองคก์ร  นักเรียนและเยาวชน ประชาชน เพิ่มข้ึน 

    (2) ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนรูจ้กัการบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

ซึ่งโครงการท่ีมีอยู่และไดด้ าเนินการไปแลว้ก็เป็นเรื่องท่ีดี และควรส่งเสริม ดังเช่น ติดตามการปลูกตน้ไมว้่าท่ีท า

ไปแลว้เจริญเติมโตเช่นไรเป็นตน้ 

    (3) ส่งเสริมอาชีพใหก้บันักเรียน เยาวชน และประชาชน เพิ่มข้ึน 

    (4) ส่งเสริมสถาบนัครอบครวัใหม้ีความเขม้แข็ง อบอุ่น 

    (5) ส่งเสริมกิจกรรมการด ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาติ ศาสนา พระมหากษัติย ์
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    เครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  ซ่ึงมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี  

แบบที่ 1  การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา

ทอ้งถ่ินแลว้ 
 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น..........องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี.......... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น 

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

3. มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม า่เสมอ ✓  

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

ส่วนท่ี 2  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

7. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล ✓  

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓  

9. มีการวิเคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถ่ิน(swot)เพื่อประเมินสภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

10. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ของทอ้งถ่ิน 

✓  

11. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

จงัหวดั 

✓  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ียัง่ยืน ✓  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน ✓  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั ✓  

16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ✓  

17. มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
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ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สรุปตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

(ปีงบประมาณ 2563) 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ปี 2562 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ปี 2563 ปี 2564 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ 

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

49 48 1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 37 10 - ยงัไม่มีการ

ด าเนินงาน 

เน่ืองจากเป็น

ช่วงเร่ิมตน้

ปีงบประมาณ

ใหม่ 

2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมขนบธรรม เนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และ  

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

7 7 2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมขนบธรรม เนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และ 

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

9 8 13 - 

3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจพอเพียง พฒันา

เกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

0 0 3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจพอเพียง พฒันา

เกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

0 0 7 - 

4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันา

คุณภาพชีวิต สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชนของประชาชน และนันทนาการ 

13 13 4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั พฒันา

คุณภาพชีวิต สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชนของประชาชน และนันทนาการ 

9 8 18 - 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิบาล 

6 6 5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิบาล 

1 0 54 - 

6.ดา้นการพฒันาการบริหารการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

4 4 6.ดา้นการพฒันาการบริหารการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

0 0 2 - 

รวมทั้งส้ิน 79 78 รวมทั้งส้ิน 56 53 104 - 

คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตรก์ารพฒันา - 98.73 คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตรก์ารพฒันา - 94.64 - - 
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชผ้ลการด าเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวภ้ายใตแ้ผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  โดยมีก าหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายใต้

เดือน ธนัวาคม ของทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้ นสุดโครงการ หว้งเดือนตุลาคม 2561 – กนัยายน 2563  
 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ชื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน........องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด........ 

1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี  (เดือนตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ  านวน โครงการ 

ปรากฏอยูใ่น

แผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

บรรจใุน 

ขอ้บญัญตัิ  

(น าไปปฏิบตัิ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 

ของโครงการ 

ที่ปรากฏ 

ในแผนฯ 

โครงการ 

ที่เบิก 

จา่ยจริง 

โครงการที ่

เบิกจา่ยจริง     

คิดเป็นรอ้ยละ 

ของโครงการที่ 

ปรากฏในแผนฯ 

1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

387 37 9.56 37 9.56 

2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา การศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณีทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

19 9 47.37 8 42.11 

3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกจิพอเพียง  

พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่ง 

ท่องเท่ียว และการส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 

3 0 0.00 0 0.00 

4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั  

พฒันาคุณภาพชวีิต สงัคม และเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนของประชาชน  

และนันทนาการ 

39 9 23.08 8 20.51 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี

และการให ้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน 

และธรรมาภิบาล 

18 1 5.56 0 0.00 

6.ดา้นการพฒันาการบริหารการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่ง

ยัง่ยืน 

14 0 0.00 0 0.00 

รวม 480 56 11.67 53 11.04 
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ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนงบประมาณท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนงบประมาณท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ  านวน โครงการ 

ปรากฏอยูใ่น

แผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

บรรจใุน 

ขอ้บญัญตัิ/ 

เงินสะสม  

(น าไปปฏิบตัิ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 

ของงบ 

ประมาณ 

ที่ปรากฏ 

ในแผนฯ 

งบประมาณ 

ที่เบิก 

จา่ยจริง 

งบประมาณ 

ที่เบิกจา่ยจริง     

คิดเป็นรอ้ยละ 

ของงบ 

ประมาณที ่

ปรากฏในแผนฯ 

1.ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

324,420,400 6,574,954.45 2.03 6,574,954.45 2.03 

2.ดา้นการส่งเสริมดา้นการกีฬา 

การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และ

ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

2,481,880 1,174,880 47.34 982,740 39.60 

3.ดา้นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกจิ

พอเพียง  พฒันาเกษตรปลอดภยั 

พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และ 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

580,000 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.ดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั  

พฒันาคุณภาพชวีิต สงัคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน

ของประชาชน และนันทนาการ 

13,080,000 7,246,500 55.40 6,828,500 52.21 

5.ดา้นการพฒันาดา้นการบริหาร

จดัการท่ีดีและการให ้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนและธรรมาภิ

บาล 

10,835,000 2,156,000 19.90 0.00 0.00 

6.ดา้นการพฒันาการบริหารการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

15,730,000 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 367,127,280 17,152,334.45 4.67 14,386,194.45 3.92 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและโครงการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้ นท่ี

ต าบลโคกสะอาด จ านวนทั้งสิ้ น 56 โครงการ  โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จ านวน 53 โครงการ  โครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ และเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ียงั

ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

 1.1 ความส าเร็จการพฒันาตามยุทธศาสตร ์

  ในส่วนของงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรรทั้งสิ้ น 17,152,334.45.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 

14,386,194.45.-บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 83.87 ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตรไ์ด ้ดงัน้ี 

    1.1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการ/กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้ น 37 โครงการ เป็นโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 37 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  และเป็นโครงการท่ียงั

ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรรทั้งสิ้ น 6,574,954.45.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 

6,574,954.45-บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของงบประมาณในดา้นโครงสรา้งพื้ นดา้นฯ  

   มีการก่อสรา้ง ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน ้าและพฒันาระบบประปาหมู่บา้นภายในพื้ น

เขตท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 

            1.1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน มีโครงการ/กิจกรรม มีจ านวนทั้งสิ้ น 9 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด จ านวน 8 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ียงั

ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้ น 1,174,880.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 

982,740.-บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 83.65 ของงบประมาณในดา้นการกีฬา การศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

   มีการส่งเสริมการแข่งขนัเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป พฒันาดา้นการศึกษา ใหไ้ดร้บั

ทุกระดับชั้นและเหมาะสมตามวยั  ตลอดจนการสืบสานอนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหส้ืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป รวมทั้ง

การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของประชาชนในทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่

          1.1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภัย 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว  มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้ น 0 โครงการ เป็นโครงการ/

กิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 0 โครงการ  โครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรรทั้งสิ้ น 0,00.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 0.00.-บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.00 ของงบประมาณในดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาเกษตรปลอดภยั พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

และส่งเสริมการท่องเท่ียว   

             ยงัไม่มีผลด าเนินการในดา้นน้ี 
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 1.1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงัคม และเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ มีจ านวนทั้งสิ้ น 9 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ี

ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 9 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 

โครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้ น 7,246,500.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 

6,828,500.-บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 94.23 ของงบประมาณในดา้นสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน และนันทนาการ 

   มีการส่งเสริมและสนับสนุนดา้นสาธารณสุขใหก้บัประชาชนภายในเขตพื้ นท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดอยา่งทัว่ถึง  

   ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อใหม้ีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้ น 

   มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของกลุ่มตลอดจนเป็นการ

เพิ่มพนูรายไดใ้หค้นในทอ้งถ่ินมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้ น 

  1.1.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่

ประชาชน และธรรมาภิบาล มีจ านวนทั้งสิ้ น 1 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด จ านวน 0 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ  และโครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่ได้

ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีไดร้ับการจดัสรรทั้งสิ้ น 2,156,000.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 0.00.-

บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของงบประมาณในดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และ

ธรรมาภิบาล 

    มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และเวทีประชาคมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการส่งเสริมกระบวนการประชาสงัคม โดย

รบัฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 

   มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ิน เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถ และพัฒนาการท างานใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงขึ้ น 

   มีสถานท่ีใหบ้ริการดา้นอินเทอรเ์น็ต โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยี และ

น าเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้ อขายทางอินเทอร์เน็ต การไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร

จากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีในการคน้หาขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในดา้นการศึกษา 

  1.1.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

อยา่งยัง่ยืน มีจ านวนทั้งสิ้ น 0 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน 

0 โครงการ โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ และโครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 

0 โครงการ 

 ในส่วนของงบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรรทั้งสิ้ น 0.00.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 0.00.-บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.00  ของงบประมาณในดา้นการบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิ

บาล 

   มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ภายในพื้ นท่ีและสนับสนุนการก าจัดวัชพืช

(จอกหูหนูยกัษ์)ในแหล่งน ้าปิดภายในเขตพื้ นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดท าใหแ้หล่งน ้าสะอาดสามารถใช้

ประโยชน์ไดสู้งสุด 
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        1.2 ความส าเร็จการพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิ่น (รอบเดือนธนัวาคม 2563) 

  หว้งระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล     

โคกสะอาด ได้ด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ มีจ านวน 56  โครงการ งบประมาณท่ีจัดสรรจ านวน 

17,152,334.45.-บาท  จากโครงการทั้งหมดจ านวน 480 โครงการ (เฉพาะปี 2563) งบประมาณท่ีตั้งไวต้าม

แผนฯทั้งสิ้ นจ านวน 367,127,280.-บาท  และเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีไดด้ าเนินการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้มีจ านวนทั้งสิ้ นจ านวน 53 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้ นจ านวน 

14,386,194.45.-บาท  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณน้ี องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสะอาด ไดต้ั้งเป้าหมายจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณถดัไป และใหแ้ลว้เสร็จทนัภายในเดือนกนัยายนของทุกปี 

  

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  2.1 ปัญหาและอุปสรรค 

1)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก เกินศักยภาพท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดจะสามารถด าเนินการไดทุ้กโครงการ ท าใหร้อ้ยละขอโครงการท่ีท าไดน้้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

2)  งบประมาณเงินอุดหนุนเขา้ชา้และน้อยท าใหไ้ม่สามารถด าเนินตามโครงการพัฒนาท่ีมีอยู่ใน

ขอ้บญัญติัในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ได ้ ในการด าเนินการจะสามารถท าไดช้่วงเดือนเมษายน – 

เดือนกนัยายน 2563 เป็นส่วนมาก 

  2.2 ขอ้เสนอแนะ  

1)  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตอ้งเรียงล าดับความส าคญัของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง

สถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินน้ัน ๆ เพื่อใหม้ีการด าเนินโครงการได้ ตาม

แผนพฒันาทอ้งถ่ินรอ้ยละเพิ่มขึ้ น มีจ านวนโครงการท่ีไม่ไดด้ าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรดัใหม้ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถ

ด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณน้ัน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบั

กบัภารกิจแต่ละดา้นท่ีจะตอ้งด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

      2.3 สรุปผลจากการพฒันา 

                     ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ในครั้งน้ี มีประชาชน ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการด าเนินการ ประกอบดว้ย 

                     1) ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนน ควรท ารางระบายและวางท่อระบายน ้าเสียดว้ย ถนนควรเชื่อมต่อกบัหมู่บา้น ต าบลอื่น ๆ และ

ควรมีการดูแลรักษาเน่ืองจากมีรถบรรทุกวิ่งผ่านท าใหถ้นนช ารุดเร็วมากรวมทั้งดูแลเสน้ทางเพื่อการเกษตร เน่ืองจาก

ปัจจุบนัการสญัจรมีความล าบาก 

                     2) โครงการพฒันาตามยุทธศาสตรท่ี์ 2 มีขอ้เสนอแนะแต่ละโครงการ ดงัน้ี 

                           2.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

อบต.และพนักงาน อบต.โคกสะอาด ควรจดัใหม้ีอยา่งต่อเน่ือง และอยา่งน้อย 2 วนั 1 คืน 
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                      3. โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ควรมีการด าเนินการบ้าง และผู ้บริหารท้องถ่ินควรให้

เจา้หน้าท่ี ท่ีรบัผิดชอบหลกัของโครงการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึงทุกหมู่บา้น อยา่งน้อยปีละ 3 โครงการ 

                      4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ควรสนับสนุนใหม้ีการจดัหาเครื่องเล่นเสริมทกัษะส าหรับเด็ก

นักเรียน ควรจดัเคร่ืองเล่นส ารองไวใ้หเ้ลือกดว้ย เพราะจะไดต้รงกบัความตอ้งการของโรงเรียน และไดเ้ครื่องเล่นจ านวน

มากขึ้ น 

                      5. องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ควรส่งเสริมใหม้ีชุดคดักรองโรคประจ าหมู่บา้น ควรจดัใหค้รบ

ทุกหมู่บา้น และมีวิทยากรอบรมใหค้วามรูเ้พิ่มเติมอยูเ่สมอ 

                      6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ควรส่งเสริมใหม้ีศูนยว์ิทยาศาสตรเ์พื่อการเรียนรูภ้ายในต าบล 

(Basic Science Center) ใหจ้ดัสื่อความรูท้างวิทยาศาสตรใ์หท้ันสมยั ตรงกบัวิชาท่ีเรียนของนักเรียน เพราะเป็นความรู้

ขั้นพื้ นฐานส าหรบัเด็กประถมศึกษา ควรจดัระดบัมธัยมศึกษาเพิ่มเติมดว้ย (โรงเรียนขยายโอกาสในต าบล) 

                     2.4 ผลสรุปภาพรวม 

                           จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในภาพรวม พบวา่ความพึงพอใจของประชาชนผูเ้กี่ยวขอ้งต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ส่วนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดในประเด็นยุทธศาสตร ์พบว่าความพึงพอใจของประชาชนผูเ้กี่ยวขอ้งต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในยุทธศาสตรท่ี์ 1,2,4 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และในยุทธศาสตรท่ี์ 5,6 อยูใ่นระดบัพึง

พอใจปานกลาง   และในยุทธศาสตรท่ี์ 3 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัไม่พอใจ 

                            สาเหตุดังกล่าว อาจเกิดจากผูต้อบแบบสอบถามไม่เขา้ใจในระบบการท างานของราชการว่า

โครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการตามหว้งระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานและตามระเบียบฯ ดังน้ัน จึงควรสรา้ง

ความเขา้ใจกบัประชาชนใหม้ากขึ้ นโดยการประชาสมัพนัธก์ารปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ใหก้บั

ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหถู้กตอ้งน าไปสู่ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สามารถตรวจสอบการด าเนินงานและยงัเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 


