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ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

 

  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖3) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

โดยคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
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ส่วนที่ ๑ 

 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนา และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส   เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไร
ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ี
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 

บทน ำบทน ำบทน ำ   



 

 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 2.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 2.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 2.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าและแก้ไข

ได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ 
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกได้   
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  

 

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ข้อ 12 (3)   

  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าเสนอ
ต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาฯ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้องปีละหนึ่ง

คร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

ด าเนนิการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนต าบล 



 

 
 

 
๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันท่ี ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 



 

 
 

 
(๔)  ความก้าวหน้า     

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  
 (๕) ประสิทธิภาพ   

        ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน 

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมท้ังต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่ง
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

     1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

    2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
        เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น 

จุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

4.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง 

และเพิ่มเติม  
2. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  



 

 
 
3. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 

ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่ 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
6.เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินก าหนด

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
การจัดท าแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
       คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
     เครื่องมือส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

แผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
     ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา 

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
      โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ 

ด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 



 

 
6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน 
      ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เอกสารตามแนวทางการซักซ้อมแผนพัฒนาท่ี
ทางคณะกรรมการจัดท าขึ้น ซึ่งการพิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/

ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (2) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
6.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
       เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ 

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
แต่ละยุทธศาสตร์ แยกตามแผนงานบริการสาธารณะ 
6.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
 

 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 2.1 วิสัยทัศน(์Vision) 

 "ค าตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม” 
 

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีท้ังหมด 7 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู ้
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีดี 
 
2.3  เป้าประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท า
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

1.  ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและสาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและการคมนาคม 
 

1.  ร้อยละของถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2.  ร้อยละของประชาชนท่ีเดินทางสะดวก 
3.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4.  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับ อุปโภค-บริโภค 
5.  ร้อยละของจ านวนส่ิงปลูกสร้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุข
และทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ได้รับความดูแล 
ช่วยเหลืออย่างถ้วนหน้า 
3.  ร้อยละของการเกิดโรคติดต่อปราศจากในพื้นท่ี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มมากขึ้น 
2. ร้อยละจ านวน อปพร.การรักษาความสงบในพื้นท่ีมีเพียงพอ 
3.ร้อยละจ านวนนักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  ร้อยละจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาตามการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.  ร้อยละจ านวนประชาชนท่ีได้รู้จักประเพณีต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีต่างๆ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
การจัดการที่ดี 

1.  จ านวนบุคคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3.  ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น 
4.  ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและการคมนาคม 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน ท่อระบายน้ า  
ก่อสร้างท่ีสาธารณประโยชน์การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
พัฒนาปรับปรุงระบบประปาพัฒนาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ า 
บ าบัดและจัดการขยะมูลสัตว์ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุข
และทรัพยากรมนุษย์ 

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
2.  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของประชาชน
ในพื้นท่ี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน เช่น 
1.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.จัดหาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
3.จัดต้ังตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้า 
4.จัดต้ังกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ 
5.  ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
6.สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
7.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
9.  ฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
 

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยให้แก่
ประชาชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษา 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกความพร้อมอยู่
เสมอ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน  
1.  บ ารุงรักษาศาสนา 
2.  ส่งเสริมและอุดหนุนงานประเพณีต่างๆ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
การจัดการที่ดี 

1. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริการประชาชน 
1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.2 โครงการจัดท าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
1.3 โครงการฝึกอบรมบุคลกากร 
1.4 โครงการศึกษาดูงาน 
1.5 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 



 

2.  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.1 จัดเวทีประชาคมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ อปท. 

 
2.6 กลยุทธ์ 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลค าตากล้า จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาต าบลค าตากล้าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมท้ังสอดคล้อง
กับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู ้
6. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
7. การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีดี 

 
2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังกล่าว 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลค าตากล้า  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา
หาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลค าตากล้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 
2563)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : 
ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดใน
การติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ 

กำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณตำมแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 

 
 

 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน 
 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก 1 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ เดือนตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  

 
ส่วนที่  ๒  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

2.1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  จ านวน       
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

38 54,822,081 56 57,623,600 164 203,647,600 162 218,268,000 145 191,172,200 

2.  การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2,820,000 8 2,820,000 8 2,820,000 11 2,950,000 11 2,950,000 

3.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและทรัพยากร
มนุษย์ 

44 8,112,000 45 8,312,000 53 9,580,000 60 9,640,000 60 9,880,000 

4.  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 140,000 3 140,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 

5.การศึกษาและการ
เรียนรู้ 

14 5,590,000 19 5,889,440 19 5,889,440 19 5,889,440 19 5,889,440 

6.การพัฒนาด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 

9 120,000 10 320,000 10 375,000 10 375,000 10 375,000 

7.การบริหารจัดการที่ดี 11 1,570,000 12 1,870,000 9 1,800,000 11 1,930,000 11 1,930,000 
รวม 127 73,174,081 153 76,842,600 267 224,272,040 277 239,312,440 260 212,356,640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563 

  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการ 

 
ร้อยละ 

โครงการทีป่รากฏใน
แผนพัฒนา 

โครงการทีป่ฏิบตั ิ
ได้จริง 

ของโครงการที่ปรากฏใน       
แผนพัฒนาฯ 

ของโครงการใน
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 

164 38 
14.23 23.17 

2.  การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8 - 
- - 

3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ทรัพยากรมนุษย ์

53 8 
3.00 15.09 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 - - - 
5.  การศึกษาและการเรียนรู ้ 19 10 3.75 52.63 
6.  การพัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 5 
1.87 50.00 

7.  การบริหารจัดการท่ีดี 9 - - - 
รวม 267 61 22.85  

 
หมายเหตุ โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อย   22.85   ของโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ 
 
4.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2563 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม/อุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

3,746,156.85 17.27 7,461,000 34.39 11,207,156.85 51.66 

2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

6,743,000 31.08 12,930 0.06 6,755,930 31.14 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
5.  การศึกษาและการเรียนรู้ 3,708,965.04 17.11 - - 3,708,965.04 17.11 
6.  ศาสนาและวัฒนธรรม 20,219 0.09 - - 20,219 0.09 
7.  การบริหารจัดการที่ดี - - - - - - 

รวม 14,218,340.89 65.55 7,473,930 34.45 21,692,270.89 100 

 
 
 



 

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
5.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

 - - 61,000 55,400 

2.โครงการระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบ
ขนาดใหญ่ บ้านผาศักดิ์ ม.13 

-  - 5,200,000 - 

รวม    5,261,000 55,400 
 

ส่วนที่  4  ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

    1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

    ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
    3. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
    4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านไฟฟ้า 
    5. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
    6. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย

ความล่าช้า 
     
 
    ข้อเสนอแนะ 
    1. น าโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
    2. จัดหาบุคลากรเฉพาะด้านและพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรท่ี

เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2563 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการท่ีปฏิบัติได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

1.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 164 38 
2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 - 
3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 53 8 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 - 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู ้ 19 10 
6. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 10 5 
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 9 - 

รวม 267 61 
ร้อยละ 100 22.85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 -2565)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้า มีแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแผนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และ
เพิ่มเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง ในปีงบประมาณ  2563 จ านวน 267  โครงการ งบประมาณ 224,272,040 
(สองร้อยยี่สิบส่ีล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันส่ีสิบบาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 164 203,647,600 
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 2,820,000 
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 53 9,580,000 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 160,000 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู ้ 19 5,889,440 
6. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 10 375,000 
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 9 1,800,000 

รวม 267 224,272,040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 



 

 
การจัดท างบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  เมื่อวันท่ี 11  กันยายน  2562  โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/โอนงบประมาณ  จ านวน 77 โครงการ ใช้
งบประมาณ จ านวนเงิน 23,317,070 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 38 11,343,100 
2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 
3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 12 6,884,530 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 10,000 
5.  การศึกษาและการเรียนรู ้ 12 4,229,440 
6.  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 9 185,000 
7.  การบริหารจัดการท่ีดี 5 665,000 

รวม 77 23,317,070 
 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 จ านวน 77 โครงการ 
เป็นเงิน 23,317,070 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  มีการเบิกจ่ายเงิน 61 
โครงการ เป็นเงิน 21,692,270.89 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเก้า
สตางค์) สามารถจ าแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 38 11,207,156.85 
2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 
3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 8 6,755,930 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
5.  การศึกษาและการเรียนรู ้ 10 3,708,965.04 
6.  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 5 20,219 
7.  การบริหารจัดการท่ีดี - - 

รวม 61 21,692,270.89 



 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 164 38 10.58 
2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 - - 
3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ 53 12 4.33 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 0.48 

5.  การศึกษาและการเรียนรู ้ 19 12 7.21 
6.  ศาสนาและวัฒนธรรม 10 9 - 
7.  การบริหารจัดการท่ีดี 9 5 11.05 

รวม 267 77 28.84 
 

 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

267 224,272,040.00 

22.85 28.84 2 ต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

77 23,317,070.00 

3 สามารถด าเนินการได้ 61 21,692,270.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพท่ีมีส่วนร่วมในเวที
ประชาคม 

น้อย  
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ท้ังค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องท า  ในขณะท่ีรายได้ท่ีได้รับโดยเฉล่ียแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก  
 
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562  นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ 
รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานท่ี
ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าท่ีผ่าน
มา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

ปงีบประมาณ 2563 

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

1. 1. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณูปโภค
และการคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านวังเวิน 
หมู่ที่ 8 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มต้นจากหน้าวัดโพธ์ิชัย ถึงนา
นางสาวสวัสด์ิ ภูจิตรเงิน ยาว 990 เมตร อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 300,000 

 
 
296,775.09 
 

 

 

2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง หมู่ที่ 7 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มต้นจากบ้าน
นางสวย  ไกรษร ถึงบ้านนายสุนา สุยะราช ยาว 150 
เมตร  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 37,500 

 
 
35,539.24 
 

 

3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 2 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
เริ่มต้นจากบ้านนายแชษฐา ไชยวงค์ ถึงบ้านนายสุนทร 
สุทธิประภา ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 20,000 

 
 
 

16,511.56 

 

4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านฉางบัวพา หมู่ที่ 16 1.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง เริ่มต้นจากบ้านนายส าเภา เจริญไชย ถึงบ้าน
นายกองชาญ หล้าหิบ  2.เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
เริ่มต้นจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงบ้านนายอุทิศ 
ค าศิริ   ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 30,000 

 
 
 
 

29,112.56 
 
 

 

5.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านดงน้ าเย็น หมู่ที่ 5 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง เริ่มต้นจากท่ีว่าการอ าเภอค าตากล้า ถึง
ส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอค าตากล้า ขยาย
สายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานร
นิวาส 

เงินรายได้ 25,000 

 
 

 
 

20,453.77 

 

6.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านผาศักด์ิ หมู่ที่ 13 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง เริ่มต้นจากบ้านนายสมจิตร ทัศน์พงศ์ ถึงบ้าน
นายสง่า ขนันไทย  ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อม
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 35,000 

 
 
 

20,453.77 

 



 

 
 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

7. 1. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณูปโภค
และการคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านศรีดอกแก้ว หมู่ที่ 12 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง เริ่มต้นจากคุ้มทุ่งศรีทองถึงสามแยกหนองแห้
ใหญ่   ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาวานรนิวาส 

 
 

 
เงินรายได้ 

 
70,000 

 
 

 
68,290.66 

 

8.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านแสนสุข หมู่ 14 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
เริ่มต้นจากบ้านนายประมวล แสนหมื่น ถึงบ้านนาย
วิชัย กงพิมพ์   ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 25,000 

 
 
 

24,997.38 
 
 

 

9.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านห้วยดินด า หมู่ 10 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง เริ่มต้นจากบ้านนายเด่นชื่อ สารบาล ถึง บ้าน
นายตาด ศรีจันทร์ ขยายสายไฟฟ้าพาดดับพร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาวานรนิวาส 

เงินรายได้ 35,000 

 
 
 

34,822.82 

 

10  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
และอุปกรณ์ประปา ฯ เงินรายได้ 40,000 

 
 

  40,000 

 

11  ค่าจัดซื้อลูกรงัเพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีดอกแก้ว 
เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีดอกแก้ว จากบ้านนาย
อุทิศ ภูวิเศษ ถึงบ้านนายพิจิตร พุทธวงศ์ษา จ านวน 
863.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ 

เงินรายได้ 71,000 

 
 

69,500 
 

 

12  ค่าจัดซื้อลูกรงัเพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาค าเพ่ือ
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาค า จากบ้านนายสมบูรณ์ 
หมอยา ถึง สามแยกถนนลูกรังลงสู่แม่น้ าสงคราม 
จ านวน 672.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ 
และวางท่อระบายน้ าขนาด 0.40x1 ม. ชั้น 3 จ านวน 
5 ท่อน 

เงินรายได้ 60,000 

 
 
 

58,700 
 

 

13  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านนาค า หมู่ที่ 15เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาค า หมู่ที่ 15 
สายจากบ้านนาค า สิ้นสุดรอยต่อถนนเทศบาล ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. พร้อมป้ายติดต้ัง
โครงการ 

เงินรายได้ 242,000 

 
 
 
 
 

242,000 

 



 

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านผาศักด์ิ หมู่ 13เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผาศักด์ิ หมู่ 13 
สายจากบ้านนายประดิษฐ์ นนทอุทก ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายขาน จันทร์โฮง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
480 ตร.ม. พร้อมป้ายติดต้ังโครงการ 

 

 
 
 

 

เงินรายได้ 
 
263,000 

 

 
 
 
 

263,000 

 

15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านแสนสุข หมู่ 14 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14 
สายจากวัดโคกโพธ์ิงาม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสิทธิ
ชัย อุ่นค า  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 
พร้อมป้ายติดต้ังโครงการ 

 
 
 
 

เงินรายได้ 274,000 

 
 
 
 
 

274,000 

 

16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนอง
เหมือดเมี่ยง หมู่ 7  สายจากบ้านนายเสงี่ยม สุยะราช  
ถึงบริเวณหน้าบ้านนายทองพูล ก าลังเหลือ   ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 ม. หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมป้าย
ติดต้ังโครงการ 

 
 
 
 

 

เงินรายได้ 263,000 

 
 
 
 
 
 

262,000 

 

17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านห้วยดินด า หมู่ 10เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยดินด า หมู่ 
10 สายจากบ้านนายก าพล วงศ์อินอยู่ ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายสมัย มูลดวง   ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
500 ตร.ม. พร้อมป้ายติดต้ังโครงการ 

 
 
 
 

เงินรายได้ 271,000 

 
 
 
 

270,000 

 

18  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง 
หมู่ที่ 16 บ้านฉางบัวพา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ 16 บ้านฉางบัว
พา จากบ้านนางสมปอง กุลากุล ถึงบ้านนายประสาท 
วันดีวงศ์ ขนาดกว้าง 0.45 ม. ยาว 204 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.45 ม. พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 ม. 

 
 
 

เงินรายได้ 271,000 

 
 
 

271,000 

 



 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

19  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกอุดม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ 2 บ้านโคกอุดม 
จากบ้านนายบุญเรือง กุลวงศ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ 
สวยสะอาด ขนาดกว้าง 0.45 ม. ยาว 116 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.45 ม. พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 ม. 

 
 
 

เงินรายได้ 
 

280,000 

 
 
 

 

280,000 

 

20  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง 
หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ 12 บ้านศรี
ดอกแก้ว จากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ ถึงบ้านนายพิจิตร 
พุทธวงศ์ษา ขนาดกว้าง 0.45 ม. ยาว 116 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.45 ม. พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด 
0.65x0.65x0.55 ม. จ านวน 1 บ่อ 

 
 
 

เงินรายได้ 158,000 

 
 
 

158,000 

 

21  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง 
หมู่ที่ 5 บ้านดงน้ าเย็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ 5 บ้านดงน้ าเย็น 
จากบ้านนายศราวุธ อินทร์ศรี ถึงสี่แยกไฟแดง ขนาด
กว้าง 0.45 ม. ยาว 203 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาด0.65x0.65x0.55 ม. 
จ านวน 2 บ่อ 

 
 
 

เงินรายได้ 276,000 

 
 
 

276,000 

 

22  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอก
แก้วสายวัดป่าธรรมรักษ์ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.๐๐ 
เมตร ยาว 122  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 488  ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน ท 1 – 01  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
 

เงินรายได้ 276,000 

 
 
 

274,000 

 

23  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข
สายบ้านนายสว่าน สิทธิโสภา ถึงบ้านนางบานเย็น
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.๐๐ เมตร ยาว 200  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800  
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท 1 – 01  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 

เงินรายได้ 461,000 

 
 
 

461,000 

 

24  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายนาวี ทองปัญญา – บ้านนายวราศักด์ิ ศรีสุราช
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 108 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือมี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 245,000 

 
 
 

244,000 

 



 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

25  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมข้างบ้านนาย
สนอง รักษาสระจรด คสล.เดิมโดยท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว 21 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรงั
กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อย
กว่า 84 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 50,000 

 
 
 

49,500 

 

26  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ า
เย็นสายจาหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงบ้านนาง
วารีย์ ยุทธเนตร โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 108 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 
ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
 

 
 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

272,000 

 
 

 
 

271,000 

 
 
 

27  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
เหมือดเมี่ยงสายบ้านนายเสงี่ยม สุยะราช ถึงรอยต่อ
คอนกรีตเดิมโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 74 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 ม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296  ตร.ม  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
168,000 

 
 

 
 

167,000 

 

28  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันกั้นน้ าหนองหวาย 
บ้านหนองเหมือดเมี่ยงขนาดผิวจราจรกว้าง  4.๐๐ 
เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ค าตากล้าก าหนด 

 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 31,600 

 
 

28,000 

 

29  โครงการปรับปรงุถนนลูกรังบ้านวังเวินสายทางเข้า
ศาลดอนปู่ตาขนาดผิวจราจรกว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 
210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ค าตากล้าก าหนด 

 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 51,000 

 
 

49,800 

 

30  โครงการปรับปรงุถนนลูกรังบ้านวังเวินสายรอบ
หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.ค า
ตากล้าก าหนด 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

135,000 

 
 

123,500 

 

31  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดิน
ด าสายรอบหมู่บ้าน โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 100  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400  
ตร.ม.  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

227,000 

 
 

 

226,000 

 



 

 
 
 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

32  โครงการปรับปรงุถนนลูกรังไปสู่แหล่งเกษตร บ้านผา
ศักด์ิสายห้วยแดงขนาดผิวจราจรกว้าง  4.๐๐ เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60x 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 
จ านวน 12 ท่อนรายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตา
กล้าก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 113,000 

 
 
 

99,700 

 

33  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านผา
ศักด์ิสายห้วยเบือก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.๐๐ เมตร 
ยาว 2,000  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40x 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 
จ านวน 12 ท่อนรายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตา
กล้าก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

163,000 

 
 

 
 
 

151,200 

 
 
 

34  โครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังเพ่ือปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านนาค าจัดซ้อวัสดุดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบด้วยเครื่องจักร
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,150 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40x 1.00 ม. 
มอก. ชั้น 3 จ านวน 6 ท่อน 

 
 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
193,000 

 
 

 
 

181,000 

 

35  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฉางบัว
พาสายข้างบ้านนางเกษสินี  ไขไพวันขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.๐๐ เมตร ยาว 54  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216  ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ ท 1 – 01  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 
123,000 

 
 
 

122,000 

 

36  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ฉางบัวพา บริเวณนานายเพชร บุตรละคร 
ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 

 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 95,000 

 
 

92,500 

 

37  โครงการจัดซื้อดินลูกรังเพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะ
ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายอุทกภัยภายในเขต
ต าบลค าตากล้าจัดซ้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
แต่งเรียบด้วยเครื่องจักรปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
5,640 ลบ.ม. 

 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

493,000 

 
 

455,800 

 

38  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านผาศักด์ิ ต าบลค าตา
กล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 5,200,000 

 
5,200,000 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

1 3.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 
เงินรายได้ 10,000 

 
10,000 

 

2  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เงินรายได้ 
   10,000 

 
- 

 

3  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

เงินรายได้ 
136,400 

 
117,800 

 

4  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

เงินรายได้ 
35,000 

 

   35,000  

5  เงินอุดหนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินรายได้ 
   200,000 

 
 

200,000 
 

6  โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
และไร้ท่ีพึ่ง 

เงินรายได้ 
   10,000 

 
- 

 

7  โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 
  50,000 

 

-  

8  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เงินรายได้    40,000 -  
9  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้

ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เงินสะสม 12,930 12,930  

10  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินรายได้ 4,896,600 4,896,600  
11  เบ้ียยังชีพผู้พิการ เงินรายได้ 1,417,600 1,417,600  
12  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินรายได้ 66,000 66,000  

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
เงินรายได้ 

     
10,000 

 
- 

 

 



 

 
 

 
 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

1 5 .การพัฒนา
ด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
เงินรายได้ 20,000 

 
9,000 

 

 

2  โครงการสายใยวันปิดภาคเรียน เงินรายได้ 10,000 -  
3  โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินรายได้ 10,000 -  
4  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

เงินรายได้ 
30,000 

 

11,550 
 

5  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 

เงินรายได้ 
490,000 

 

407,100 
 

6  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เงินรายได้ 
170,000 

 

168,300 
 

7  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 

เงินรายได้ 
17,600 

 

10,800 
 

8  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เงินรายได้ 
  17,600 

 

10,800 
 

9  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เงินรายได้ 
26,400 

 

16,200 
 

10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
37,840 

 

23,220 
 

11  ค่าอาหารเสริม(นม) เงินรายได้ 1,300,000 
 

1,074,475.04 
 

12  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินรายได้ 2,100,000 1,977,520  

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช 
 

เงินรายได้ 
10,000 

 

 

   1,000 
 

2  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เงินรายได้ 10,000 10,000  
3  โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ เงินรายได้ 50,000 -  
4  โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 

 
เงินรายได้ 20,000 

 
1,000 

 

5  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
 

เงินรายได้ 10,000 -  

6  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 
เงินรายได้ 

30,000 
 

-  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

7 6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินต่าง ๆ  

 
เงินรายได้ 30,000 

 
   2,800 

 

8  โครงการวันแม่แห่งชาติ เงินรายได้ 10,000 5,419  
9  โครงการจัดงานสัปดาห์สง่เสริมพระพุทธศาสนาเน่ือง

ในเทศกาลวิสาขบูชา 
 
เงินรายได้ 

15,000 
 

- 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 7.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่
ดี 

โครงการตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย สร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษา
สวนหย่อมในโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

 
 

เงินรายได้ 150,000 

 
 

- 

 

2  โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ส าหรับสมาชิก 
อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พนักงานจ้างและประชาขนฯ 

 
เงินรายได้ 100,000 

 

 
- 

 

3  โครงการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อมฯ    เงินรายได้ 400,000 
 

-  

4  โครงการทบทวน แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

 
เงินรายได้ 5,000 

 
- 

 

5  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต่าง ๆ 

 

เงินรายได้ 10,000 
-  



 

 
 

 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
เร่ือง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2563     

....................................................................................... 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ประจ าปี
งบประมาณ 2563 แล้ว ท้ังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าทราบ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2563 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าต่อไป 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                          
 
      (นายแสงจันทร์  โพธิ์ค าพก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 
 


