
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
อ าเภอปะค า จงัหวดับุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด  
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 
โทร/โทรสำร  0-4463-4750 



ค ำน ำ 
 

  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน าผล
การติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร  เนื่องจากปัจจุบันการติดตาม
และประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งการติดตามและประเมินผล    
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 



บทน ำบทน ำ 
 
๑.  ควำมเป็นมำ 

   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ ่น และสภาท้องถิ ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี 
 

2. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 
 

                        “ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม” 
 
 

3. พันธกิจกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ  

  1. ส ารวจ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งระบบการคมนาคม 
ขนส่ง ตลอดจนส ารวจ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้เกิดความสะดวก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี และบ้านเมืองน่าอยู่  
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตต าบลให้พัฒนามาเป็นรายได้ ให้กับ
ประชาชนทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
     3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในเขตต าบลให้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะ
เป็นสาธารณภัย หรือภัยทางสังคม ตลอดจนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จัดบริการด้าน สังคม
สงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
และนันทนาการ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว  
     5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิด มลพิษ
ทางด้านต่างๆ เพ่ือการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน  
    6. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมือง การปกครอง และการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ 



๒ 
 
4. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 
 1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้าน สุขภาพอนามัย ด้าน สวัสดิการ และ
สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
 5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 6.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.แผนงานเคหะและชุมชน 
  2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.แผนงานสาธารณสุข 
  4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  6.แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.แผนงานการศึกษา 
  3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.แผนงานสาธารณสุข 
  2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  1.แผนงานบริหารทั่วไป 
  2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 

 



๓ 
 

 

                                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๙.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ำกบักำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  



๔ 
 

 

 

 

แบบที่  ๒ 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 

 
  ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
       (๑)  ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม-ธนัวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒  (มกราคม-มีนาคม) 
       (๓)  ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
  ส่วนที่  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  

๑.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ ๑/2563 ปีที่ ๒/๒๕64 ปีที่ ๓/๒๕๖5 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

353 181,046,210 325 165,278,810 324 164,278,110 

๒. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 
 

47 3,950,000 47 3,950,000 47 3,950,000 

๓. การพัฒนาดา้น
การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

137 25,894,550 137 25,894,550 137 25,894,550 

๔. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 
 

42 7,980,770 42 6,630,770 42 6,630,770 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

8 1,320,000 8 1,320,000 8 1,320,000 

๖.การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
 

21 2,180,000 21 2,180,000 21 2,180,000 

รวม 608 222,371,530 580 205,254,130 579 204,253,430 

 
 
 

แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๖ 
 
2. การจัดท างบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 2,695,800 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 261,000 
๓. การพัฒนาด้านการสังคมและคณุภาพชีวิต 9 1,034,500 
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 8 1,541,490 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 40,000 
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 5 645,000 

รวม 36 6,217,790 
 
3.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ไม่ได้ 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม  

(เงินสะสม) 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

9 15.52 - - -  - - 22 37.93 31 53.45 

๒. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 
 

1 1.72 - - 3 5.17 - - - - 4 6.90 

๓. การพัฒนาดา้นการ
สังคมและคุณภาพชีวิต 
 

6 10.34 - - 3 5.17 - - - - 9 15.52 

๔. การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 
 

4 6.90 - - 4 6.90 - - - - 8 13.79 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 1.72 - - - - - - - - 1 1.72 

๖.การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
 

1 1.72 - - 4 6.90 - - - - 5 8.62 

รวม 22 37.93 - - 14 24.14 - - 22 37.93 58 100 
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4.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  ๒๕๖3 

ยุทธศำสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง  

พื้นฐาน 
2,472,000 23.42 6,238,740 59.10 8,710,740 82.52 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

91,000 0.86 - - 91,000 0.86 

๓. การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

671,204 6.36 - - 671,204 6.36 

๔. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

888,562 8.42 - - 888,562 8.42 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
   และ สิ่งแวดล้อม 

36,480 035 - - 36,480 035 

๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการ 
   บริหารจัดการ 

158,484 1.50 - - 158,484 1.50 

รวม 4,317,730 40.90 6,238,740 59.10 10,556,470 100 

 
หมำยเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 

ส่วนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ใช้เงินสะสม  
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านไทยเจริญถึงคลองชลประทานสายที่2 หมู่ที่ 1 บ้านไทย

เจริญ งบประมาณ 483,000 บาท จ่ายจริง 434,700 บาท คงเหลือ 48,300 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางถนนข้างป่ายางผู้ใหญ่ศิลา-นานางวันดี หมู่ที่ 3 บ้านโคกลอย 

งบประมาณ 151,800 บาท จ่ายจริง 145,000 บาท คงเหลือ 3,800 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางแยกปราสาทตาด า-ฝายพ่อใหญ่สีโธ่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกสมบูรณ์ 

งบประมาณ 542,200 บาท จ่ายจริง 311,465 บาท คงเหลือ 230,735 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสนับถึงบ้านอาจารย์ศักดา หมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท 

งบประมาณ 45,600 บาท จ่ายจริง 43,000 บาท คงเหลือ 2,600 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางสายสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านโคกปราสาท งบประมาณ 

32,500 บาท จ่ายจริง 30,000 บาท คงเหลือ 2,500 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางสายคลองเหมืองคอนกรีตนานายสันติ หมู่ที่ 5 บ้านโคก

ปราสาท งบประมาณ 173,500 บาท จ่ายจริง 165,000 บาท คงเหลือ 8,500 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหน้าโรงแป้งนานายอุทิศ-นานายสุรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคก

ปราสาท งบประมาณ 101,200 บาท จ่ายจริง 95,000 บาท คงเหลือ 6,200 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ าโคกลอย หมู่ที่ 6 บ้านโคกสูง 

งบประมาณ 662,600 บาท จ่ายจริง 420,000 บาท คงเหลือ 242,600 บาท (ก ำลังด ำเนินกำร) 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสุดทะสม-ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 7 

บ้านหนองเสม็ด งบประมาณ 418,700 บาท จ่ายจริง 400,000 บาท คงเหลือ 18,700 บาท (ด าเนินการ
แล้วเสร็จ) 

 



๘ 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยวัดป่าหนองเสม็ด หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังศรี 
งบประมาณ 499,800 บาท จ่ายจริง 322,000 บาท คงเหลือ 177,800 บาท (ก ำลังด ำเนินกำร) 

11.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมเท คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 890,000 บาท 
จ่ายจริง 680,000 บาท คงเหลือ 210,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

12.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเลียบคลองทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า 
งบประมาณ 529,200 บาท จ่ายจริง 380,900 บาท คงเหลือ 148,300 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

13.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางสายบ้านตาเหลือ หมู่ที่ 11 บ้านสินพัฒนา งบประมาณ 
222,300 บาท จ่ายจริง 210,000 บาท คงเหลือ 12,300 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

14.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสินพัฒนา-ปราสาทตาด า หมู่ 11 บ้านสินพัฒนา 
งบประมาณ 250,000 บาท จ่ายจริง 198,000 บาท คงเหลือ 52,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางลานมันชูศักดิ์-บ้านนางประดับ หมู่ที่ 12 บ้านปราสาทพร 
งบประมาณ 329,700 บาท จ่ายจริง 320,000 บาท คงเหลือ 9,700 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

16.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางโคกสามัคคี-ทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ 13 บ้านโคกสามัคคี 
งบประมาณ 694,000 บาท จ่ายจริง 398,675 บาท คงเหลือ 295,325 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางสายดงน้อย-บ้านเสลาโสรง หมู่ที่ 13 บ้านโคกสามัคคี 
งบประมาณ 110,600 บาท จ่ายจริง 100,000 บาท คงเหลือ 10,600 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกคลองทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ 13 บ้านโคกสามัคคี 
งบประมาณ 195,200 บาท จ่ายจริง 170,000 บาท คงเหลือ 25,200 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายแยกสวนยางบ้านโคกลอย2 หมู่ที่ 14 บ้าน
โคกลอย2 งบประมาณ 273,600 บาท จ่ายจริง 270,000 บาท คงเหลือ 3,600 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

20.โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ า หมู่ที่ 13 บ้านโคกสามัคคี  งบประมาณ 122,800 บาท จ่าย
จริง 110,000 บาท คงเหลือ 12,800 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

21.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมเท คสล.บ้านโคกลอย2 หมู่ที่ 14 บ้านโคกลอย2 งบประมาณ 
584,500 บาท จ่ายจริง 415,000 บาท คงเหลือ 169,500 บาท (ก ำลังด ำเนินกำร) 

22.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ งบประมาณ 
930,000 บาท จ่ายจริง 640,000 บาท คงเหลือ 290,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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ส่วนที่ 4  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2563 (งบกลาง) 

ที ่

 
 

โครงกำร 
 

งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

 
คงเหลือ 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000 135,107 44,893 
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 5,726 4,274 
3. เงินช่วยเหลืองบประมาณการรายจ่าย

เฉพาะการประปา 
300,000 300,000 - 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,557,690 8,648,400 909,290 
5. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,674,880 2,965,600 709,280 
6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 37,000 23,000 
7. ส ารองจ่าย 906,840 695,000 211,840 
8. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 200,000 - 
9. สปสช. 200,000 200,000 - 

 
          ส่วนที่  ๔  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
๒.   โครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)   มีจ านวนโครงการมากเกินไปท าให้        

ร้อยละในการด าเนินการจริงได้น้อย ควรบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงเท่านั้นลงในแผนพัฒนา  
๓.   แผนโครงการยังไม่เหมาะสมกับงบประมาณ   
๔.   โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ท าไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  
๕. ช่องทางการตรวจสอบแผนงานโครงการยังมีน้อยเกินไป  
๖. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่ลงติดตามพ้ืนที่

จริงมีน้อย 
๗. ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ               
8.   การจัดท าโครงการควรด าเนินการตั้งแต่ตน้ปไีม่ควรด าเนนิการช่วงใกล้สิน้ปีงบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๓ 
แบบประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนยทุธศำสตร์ 
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ส่วนที่ ๕ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3   
๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
งบประมาณ       
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ยอดเงินคงเหลือ 

๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายตรงข้ามทางเข้า 
อบต.ไทยเจริญ ม.1 

205,000 190,000 - 15,000 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านคุณ
เตือนใจ บ้านไทยเจริญ ม.1 

209,500 200,000 - 9,500 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกบ้านวิภาดา    
ค าน้อย-สายนายอาน สายทอง บ้านโคก
ลอย หมู่ที่ 3 

479,000 440,000 - 39,000 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดป่า บ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 7 

480,500 440,000 - 40,500 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม  
ม.8-หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุภณ โยธานันท์ 
บ้านหนองพังศรี ม.8 

383,000 360,000 - 23,000 

6 ก่อสร้าง คสล.สายบ้านป้าพ้ิง-บ้านสมศักดิ์ 
พิเศษ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10 

334,000 300,000 - 34,000 

7 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาลี บ้านสิน
พัฒนา ม.11 

46,900 42,000 - 4,900 

8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันรอน บ้าน
สินพัฒนา ม.11 

179,400 160,000 - 19,400 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายศิลา 
พิมพ์เบ้าธรรม บ้านปราสาทพร ม.12 

378,500 340,000 - 38,500 

 
2. ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

งบประมาณ       
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ยอดเงินคงเหลือ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 50,000  ไม่ได้เบิก 50,000 
2. วันปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ 91,000 91,000 -  
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
100,000  ไม่ได้เบิก 100,000 

4. ฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 20,000  ไม่ได้เบิก 20,000 
 
 
 



๑๒ 
 

 3. ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรสังคมและคุณภำพชีวิต 

 ล าดับ   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

งบประมาณ       
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ยอดเงินคงเหลือ 

1. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

100,000  ไม่ได้เบิก 100,000 

2. รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 10,000  ไม่ได้เบิก 10,000 
3. ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 432,000 432,000 - - 
4. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลือดออก 
100,000 97,014  2,986 

5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ส าหรับสมาชิกสภา
ฯ ผู้น าท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน 

50,000 49,040 - 960 

6. การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ/
คนพิการ 

100,000 32,740 - 67,260 

7. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาต าบลไทยเจริญ 

100,000 30,410 - 69,590 

8. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 100,000 30,000 - 70,000 
9. ชุมชนต้นแบบ 42,500  ไม่ได้เบิก 42,500 

 
4. ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

งบประมาณ       
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่าย 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 938,950 765,120 - 173,830 
2. ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 10,000 9,989 - 11 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 25,000 23,658 - 1,342 
4. วันเด็กแห่งชาติ 90,000 89,795 - 205 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ

บุคคลดีเด่นที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม 

7,420  ไม่ได้เบิก 7,420 

6. พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมส าหรับเยาวชน 21,720  ไม่ได้เบิก 21,720 
7. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด''ปราสาทตาด า

เกมส์'' 
200,000  ไม่ได้เบิก 200,000 

8. งานประเพณีบุญบั้งไฟ 248,400  ไม่ได้เบิก 248,400 
 

 



๑๓ 
 

  5. ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 

งบประมำณ       
ที่เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่ำย 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

1. รังวัดส ารวจแนวเขตท่ีสาธารณะ 40,000 36,480 - 3,520 
 

      6. ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรเมือง กำรบริหำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 

งบประมำณ       
ที่เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ 
ที่ไม่ได้เบิกจ่ำย 

ยอดเงนิ
คงเหลือ 

1. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง 

250,000  ไม่ได้เบิก 250,000 

2. เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

200,000  ไม่ได้เบิก 200,000 

3. จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 5,000  ไม่ได้เบิก 5,000 
5. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
180,000 158,484 - 21,516 

6. จัดเวทีประชาคมระดับต าบล 10,000  ไม่ได้เบิก 10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญในในภาพรวม 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/2  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยเจริญในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล  ปีละหนึ่งครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ  (   )  ชาย  (    )  หญิง 
๒.  อายุ  (   )  ต ่ากว่า  ๒๐  ปี (    )  ๒๑ – ๓๐  ปี  (    )  ๓๑ – ๔๐  ปี 
  (   )  ๔๑ – ๕๐  ปี (    )  ๕๑ – ๖๐  ปี  (    )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
๓.  การศึกษา (   )  ประถม           (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   )  ปริญญาตรี   (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (  -  )  อื น ๆ 
๔.  อาชีพหลัก (   )  รับราชการ (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (    )  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (   )  รับจ้าง  (    )  นักเรียนนักศึกษา  (    )  เกษตรกร 
  (   )  อื น ๆ  (ระบุ) ..............................................................................  
ส่วนที ่ ๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลไทยเจริญในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต่าบลไทยเจริญ
เท่าใด 

๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 250 320 250 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 220 300 320 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 200 350 220 
๔)  มีการรายงานผลการด่าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 250 350 150 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 210 250 300 
๖)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ก่าหนด 100 150 300 
๗)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ น 

200 210 255 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 150 200 350 
๙)  ประโยชน์ที ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 100 300 250 

ภาพรวม 1,680 2,430 2,395 
 
 


