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รายงานรายงานการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกมนโคกมน  

ประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  25622562  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลดัฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน 

 

 

 



๑ 

 

ค าน าค าน า  
  การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมนให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมว่าประสบ
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่และน าผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมนจึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมนเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคต่างๆจากการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  จากการด าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนาของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามทีว่างไว้ 
   
 
 
 

 
                                       (นายธวัชชัย  ค ามา) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน 
                               ๘  ธันวาคม 2562 
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ส่วนที่  ส่วนที่  ๑๑  
บทน าบทน า 

 
๑.  ความเป็นมา 
    จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ    
  ๒.๒  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

๒.๓  เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานและความพึงพอใจของ 
       ประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๒.๔  เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                            โคกมน 
  ๒.๕  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินงาน   
                            มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   
๓.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

  



๑ 

 

  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
6   ด้าน   ดังนี ้
  ๓.๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ๓.๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓.๔  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
  ๓.๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  3.6 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.  ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตต าบลโคกมน 

๕.  พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
  ในเขตต าบลโคกมน 

๖.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  -  ธันวาคม  2562 
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ส่วนที่   ส่วนที่   ๒๒  
ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   
     หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น     
       มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒     
     หมวด  ๔    อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด 

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ 
(๑)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

   (๒)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
          (๓)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (๔)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๕)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๖)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
          (๗)  คุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          (๗  ทวิ)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 
          (๘)  จัดท ากิจการใดๆ  อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า   ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          (๙)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง  หรือราชการส่วนภูมิภาค  อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้   ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๑ 

 

 
 

 

 

๓.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
      หมวด  ๒   การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา  ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
    (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 (๒)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๓)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
   (๔)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๕)  การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้   ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๖)  การจัดการศึกษา 
   (๗)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๘)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๙)  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   (๑๐)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   (๑๑)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (๑๒)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง  ๆ 

(๑๓)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
   (๑๔)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (๑๕)  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 



๑ 

 

   (๑๖)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๑๗)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (๑๘)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (๑๙)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   (๒๐)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   (๒๑)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
   (๒๒)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒๓)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
   (๒๔)  จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า  ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
              (๒๕)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒๖)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๒๗)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   (๒๘)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

          (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
                    (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                              (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                              (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
                              (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
         โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
           กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
                   ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 



๑ 

 

          (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

         (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร 

       ข้อ ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
              (๒)  ผู้บรหิารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

       (๓)  หนว่ยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผล 

 
       (๔)  ให้หน่วยงานหรือบคุคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล            เพ่ือประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
       (๕)  ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น   

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ข้อ ๓๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสม   

ส่วนที่  ส่วนที่  ๓๓  
วิธีวิธีการการด าเนินด าเนินงานงาน      



๑ 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2562 – ๒๕๕๙) เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ประจ าปี
งบประมาณ  2562  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ในภาพรวม โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 
๑๑.  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
         ๑.๑  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
(แบบที่ ๑) 

        ๑.๒  การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน 
                   ๑.๓  การประเมินความพึงพอใจ 
         ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  ดังนี้ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  
   
๒๒.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตต าบลโคกมน จ านวนทั้งสิ้น   คน   
            กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ประชากรที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ และมาขอรับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน โดยแยกเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  และรายยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  ๒.๑  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลโคกมน 
รวมแบบสอบถาม  100    ฉบับ     

33.  วิธีการรวบรวมข้อมูล    
  ๔.๑  ติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามแบบรายงาน  เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  
  ๔.๒  ลงพื้นที่ด าเนินการเพ่ือสังเกตการณ์  และเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการ 
  ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม  /  โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    
  ๔.๔  รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 



๑ 

 

 
 
  

ส่วนที่  ส่วนที่  ๔๔  
ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน      

  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตาม
ผลการด าเนินงาน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
๑. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน 
      แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
      ค าชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประกาศใช้            แผนยทุธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ตารางท่ี   ๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   



๑ 

 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน  (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

 
 
 
 
 
 



๑ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได ้
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

240,000  
 

199,060  
 

- - 
 

ผู้น าชุมชน 6 
หมู่บ้าน 

 

เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและ
น าหลักเศษฐกิจ
พอเพียงไปปรับ

ใช้ในชุมชน 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ไม่ได ้
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1 หมู่ที่  1  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายไร่นายบุญ

ชัย – ไร่นายสุพร  

99,700 99,700  
 

- - 
 

กว้าง  4.00  ม.  
ยาว  40.00  ม.  
หนา  0.15  ม.  

ไม่มี 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้

คมนาคมได้สะดวก 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  

2 หมู่ที่  2  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหนองปลิง – 

ห้วยบักลู่ 

98,000 98,000  
 

- - 
 

กว้าง  4.00  ม.  
ยาว  45.00  ม.  
หนา  0.15  ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ  0.50  ม. 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้

คมนาคมได้สะดวก 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  

3 หมู่ที่  3  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายสามแยก
ผู้ใหญ่ควร – ป่าชุมชน 

99,700 99,700  
 

- - 
 

กว้าง  4.00  ม.  
ยาว  47.00  ม.  
หนา  0.15  ม. 

ไม่มีไหล่ทาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้

คมนาคมได้สะดวก 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  

4 หมู่ที่  4  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน  คุ้ม

ป่ามัน 

99,000 99,000  
 

- - 
 

ฐานคสล. กว้าง  
4.00  ม.  ยาว  
4.00  ม.  หนา  

0.20  ม.  ถังเก็บ
น้ าไฟเบอร์กลาส  
2,000    ลิตร  
จ านวน  4  ถัง  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  



๑ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ไม่ได ้
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

5 หมู่ที่  5  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหลุบเลา – 

แอ่นค้อ 

98,600 98,600  
 

- - 
 

ช่วงที่  1  กว้าง  
4.00  ม.  ยาว  
16.00  ม.  หนา  
0.15  ม.  ไม่มี
ไหล่ทาง 
ช่วงที่  2  กว้าง  
3.00  ม.  ยาว  
30.00  ม.  หนา  
0.15  ม.  ไม่มี
ไหล่ทาง 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้

คมนาคมได้สะดวก 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  

6 หมู่ที่  6  โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน คสล. แบบน้ า

ล้นผ่าน  ห้วยกบ 

99,000 99,000  
 

- - 
 

กว้าง  4.00  ม.  
ยาว  37.00  ม.  
หนา  0.15  ม.  

ไม่มีไหล่ทาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้

คมนาคมได้สะดวก 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 1 - 6 

27,600 27,600  
 

- - 
 

ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่อง
สว่างใน

ต าบลโคกมน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างใน
ต าบลโคกมน 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  



๑ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ไม่ได ้
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

8 ซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ที่ 1 -6 

268,533 268,533  
 

- - 
 

ซ่อมแซม
ระบบประปา
ในต าบลโคก

มน 

ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

ในต าบลโคกมน 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  



๑ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอ

บ 
หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนิน
การ 

ไม่ได ้
ด าเนินก

าร 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1 โครงการอบต.เคลื่อนที่,จัด
เวทีประชาคม 
 
  

50,000 
 

-  
 

- - 
 

สนับสนุนการ
จัดท าแผน
ชุมชน ในเขต
อบต.จ านวน  
6 ชุมชน 

ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน มากข้ึน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

2 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังกวาง 

โครงการด าเนินการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ 

70,000 70,000  
 

- - 
 

ด าเนินการ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลระดับ

อ าเภอ 

ด าเนินการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

 
 

80,000 80,000  
 

- - 
 

-จัดงาน
ประเพณี

มหาสงกราน
ต์ 

1 ปี/1 ครั้ง 
 

- ประชาชน ความ
ตระหนัก รู้คุณค่า 
ของประเพณีไทย

และร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานให้คงอยู่กับ

สังคมไทยต่อไป 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
 

50,000  50,000  - - จัดกิจกรรม
วันเด็ก

แห่งชาติ 
1 ปี/1 ครั้ง 

 

- เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงออก
ด้านความสามารถ

ของตนเอง 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

 
 

169,880 107,880  - - เด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้รับ
อาหาร
กลางวัน  

 

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับ
อาหารกลางวัน 

และสารอาหารครบ 
5 หมู่ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส่วน
การศึกษา 

 

4 สนับสนุนอาหารเสริมนม 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 
 

128,608 100,454  
 

- - 
 

เด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้าน
สร้าง ได้รับ
อาหารเสริม 

นม 

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับ 
อาหารเสริมนม 

และสารอาหารครบ 
5 หมู่ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส่วน
การศึกษา 

 

5 โครงการร่วมงานประเพณี
เผาข้าวหลาม 

100,000 100,000  
 

- - 
 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณีในท้องถิ่น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอ
บ 

หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

6 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอน้ า

หนาวโครงการร่วมงาน
ประเพณีเผาข้าวหลาม 

100,000 100,000  
 

- - 
 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณีในท้องถิ่น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

7 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักด่าน
ร่วมโครงการงาน

มะขามหวาน 

40,000 40,000  
 

- - 
 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน

จังหวัด 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณีในท้องถิ่น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

8 อุดหนุนงบประมาณแก่
เหล่ากาชาดจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
 
 

10,000  
 

10,000  
 

- - 
 

อุดหนุน
งบประมาณ

แก่เหล่า
กาชาด
จังหวัด 

เหล่ากาชาดจังหวัด 
มีงบประมาณใน
การช่วยเหลือ

ประชาชน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

9 อุดหนุนงบประมาณแก่
อ าเภอบ้านสร้าง  
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และจัดกิจกรรมเทิดทูล
สถาบัน 

25,000  
 

25,000  
 

- - อุดหนุน
งบประมาณ
แก่อ าเภอ 
 

อ าเภอมี
งบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธีและ
จัดกิจกรรมเทิดทูล
สถาบัน ปี  2557 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

 
 
 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดช

อบ 
หมาย
เหตุ 

อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่
าง 

ด าเนิ
นการ 

ไม่ได ้
ด าเนินก

าร 
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

10 อุดหนุนงบประมาณแก่
อ าเภอน้ าหนาว 

โครงการพลังหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด  
 

50,000  
 

50,000  
 

- - 
 

อุดหนุน
งบประมาณแก่
อ าเภอ จ านวน

เงิน  
 

อ าเภอมี
งบประมาณในการ

โครงการพลัง
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น

พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด  

ปี  2557 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านัก
ปลัด 

 

11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 
 

2,473,800 2,443,300  
 

- - 
 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขต
ได้รับการช่วยเหลือ

ในการยังชีพ
เบื้องต้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านัก
ปลัด 

 



๑ 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอ
บ 

หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิ
นการ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ดา้นปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

12 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

 
 

255,000 255,255  
 

- - 
 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ  

ผู้พิการ ในเขต
ได้รับการช่วยเหลือ

ในการยังชีพ
เบื้องต้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

13. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

 
 

12,000 12,000  
 

- - 
 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์  

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ใน
เขตได้รับการ

ช่วยเหลือในการยัง
ชีพเบื้องต้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

14. สมทบกองทุนประกัน
สุขภาพ 

 
 

32,376 32,376  
 

- - 
 

สมทบ
กองทุน
ประกัน

สุขภาพ ตาม
สัดส่วน 

 

มีกิจกรรม ส่งเสริม
สุขภาพ และ

สาธารณสุขมูลฐาน 
ในพ้ืนที่  

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

15 โครงการส่งเสริม การ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ในต าบล 
 
 

95,000 58,000  
 

- - 
 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา
ระดับท้องถิ่น

และของ
ภูมิภาค 

เยาวชนและ
ประชาชนที่ มี

ทักษะในการเล่น
กีฬา และมีความ

สนใจการกีฬา การ
แข่งขันกีฬา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส่วนโยธา  



๑ 

 

 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอ
บ 

หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

16
. 

อุดหนุนการพัฒนาสาธาร
รณสุขมูลฐานในเขตต าบล

โคกมน 
  

90,000 90,000  
 

- - 
 

สนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

17 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก 

80,000 80,000  
 

- - 
 

ป้องกัน
ไข้เลือดออก

ในต าบล 

ป้องกันไข้เลือดออก
ในต าบล 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

18 โครงการป้องกันก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้า 

35,000 35,000  
 

- - 
 

ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน

ต าบล 

ป้องกันโรคพิษ  
สุนัขบ้าในต าบล 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  

19 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

60,000 34,750  
 

- - 
 

ค่าด าเนินการ
ตามโครงการ 

ค่าด าเนินการตาม
โครงการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน 
    

 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  ผลการติดตามและประเมินผล จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยได้อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการ 5 โครงการ คิด  

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ การด าเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอ
บ 

หมาย
เหตุ อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่า
ง 

ด าเนิน
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนิน
การ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 

1 ปลูกป่าชุมชน 10,000 -  
 

- - 
 

เพ่ิมพ้ืนที่ป่าใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ

จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ส านักปลัด  



๑ 

 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

          จ านวนเงิน (บาท) 

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่  1 หมู่ 2 หมู่ 5                                99,8๐๐.-บาท 
 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปขีององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมนได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2562 - ๒๕๕๙)  และแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน พ.ศ. 2562 – ๒๕๕๙  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑ )ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  และน าโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดย
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสาม ซ่ึงสามารถจ าแนกตามปัญหา  ได้ดังนี้ 

๑.  มีการยื่นเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้ามาเพ่ิม หลังจากที่ท าการจัดประชุมประชาคม และจัดท าแผน
เรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาด าเนินการเพิ่มเติมแผนภายหลัง 

๒.  จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะด าเนินการได้ ท าให้
อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

๓.  การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นลักษณะโครงการ
เล็กๆ เช่น การก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ในหลายๆ สายทั่วทุกหมู่บ้าน  เมื่อรวมกันแล้วต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมาก  ท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา 

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
๑.  ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็น และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากท่ีสุด 
๒.  จัดท าโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการด าเนินงาน

โครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.  ควรให้มีการน าเสนอโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นผลงานชัดเจน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ประทับช้าง และแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม 

สรุป 
           ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน ประจ าปีงบประมาณ   2562 รวมจ านวน
โครงการทั้งสิ้น  116  โครงการ  เพ่ิมเติมแผน 1 ฉบับ  จ านวน ๖ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑2๒ โครงการ  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.4 ของโครงการที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2562 – ๒๕๕๙)  (ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  2562) 

  

  

  



๑ 

 

 
 

  
ส่วนที่   ส่วนที่   ๕๕  

สรุปผลสรุปผล      ปัญหา  ปัญหา  และข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ  

๑.  สรุปผล 
   
  ๓.๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมน  
  ๓.๒  การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้  
  ๓.๓  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 
  ๓.๔  ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 


