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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งช้ีถึงผลสําเร็จในการดําเนินงานว่า 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถนําไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่

ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

แท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งช้ีความสําเร็จของ

การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความสําคัญเพื่อวัดระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานขององค์กร ตลอดปีงบประมาณ และนําข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดข้ึน นําไปใช้

ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง 

  ตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย 

และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริห ารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ 29 (3) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ

ติดตามและประเมินต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี และแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กํากับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถ่ิน ดังนั้น การ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้

ทราบผลการดําเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อ
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ดําเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลโคกสงู ได้ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตําบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนด

แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง เพื่อให้ทุก

ส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงานนโยบายและ

แผนทําหน้าที่รวบรวม และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดําเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล

ป้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง 

หากค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสูงกว่าที่กําหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ 

หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานเสียเวลาในการ

ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ 

 การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน

ระหว่างการดําเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการควบคุมการดําเนินงาน เพื่อประโยชน์ใน

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบัเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปัญหา

ที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
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การดําเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่กําหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือ

ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 

 การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการ 

(On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดําเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็น

สิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตาม

แผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ

นําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

  1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  กรรมการ 

  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 

  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 

  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน    กรรมการ 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ์ 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 

วงจรของการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้นําแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจําเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากปฏิบัติงานสําหรับนําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป  
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- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน 

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวนปรับปรุง

แก้ไข 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

  1. การติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดําเนินการ

ประจําปี พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง

ติดตามการใช้งบประมาณและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานพร้อมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี ้

  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2561 

  ครั้งที่ 2  (ตุลาคม 2560- กันยายน 2561) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561 

  2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา

ผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การ

บริหารส่วนตําบลโคกสูงจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละสองครั้ง ก่อนที่จะ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสําเร็จเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลีย่นแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่

ให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง เพื่อนําเสนอต่อผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตําบลโคกสูงเป็นข้อมูลในการจัดลําดับ

ความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

3.1 การติดตาม  ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)   

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 

2561  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เป็นกรอบใน

การดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมาย

ดําเนินการในปี 2561 ไว้จํานวน 245  โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 111,262,000 บาท และผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จํานวน  77  โครงการ   และได้ตั้งเป็นรายการ

ใหม่ จํานวน 8 รายการ รวมเป็น 85 โครงการ งบประมาณ 24,658,807.- บาท  และจ่ายขาดเงินสะสม 

จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,550,000.- บาท 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
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ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสําคัญของทอ้งถ่ินมาจัดทาํฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาท้องถ่ิน   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลกัการพัฒนาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบัศักยภาพของ

ท้องถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   

14. มีการกําหนดยทุธศาสตร์ทีก่ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการกําหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 146 91,544,000.- 115 90,292,000.- 115 91,592,000.- 115 91,592,000.- 

2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

65 13,528,000.- 63 13,460,000.- 63 13,450,010.- 63 13,460,000.- 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

26 5,945,000.- 26 5,915,000.- 26 5,935,000.- 26 5,955,000.- 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมการเกษตร 

8 245,000.- 8 245,000.- 8 245,000.- 8 245,000.- 

รวม 245 111,626,000.- 212 109,912,000.- 212 111,222,010.- 212 111,252,000.- 
    การจัดท างบประมาณ  

ผู้บริหาร  อบต.โคกสูง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2560   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จํานวน  77  โครงการ    

และได้ตั้งเป็นรายการใหม่ จํานวน 8 รายการ รวมเป็น 85 โครงการ งบประมาณ 24,658,807.- บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ด้านเมืองน่าอยู่ 47 8,242,000.- 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 11,889,000.- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 15 4,477,807.- 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร 4 50,000.- 

รวม 85 24,658,807.- 
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การติดตาม  ครั้งท่ี 2  รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2560– กันยายน 2561) 

โครงการตามแผนดําเนินงานและโครงการที่มีการเบิกจ่ายและดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์/ตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ ส านัก/กอง แผนงาน โครงการตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที่ปฏิบัติได ้ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

1 สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 666,400.- 10 159,932.-  
2 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 2 31,600.- 2 30,800.-  
3 สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
1 
2 

 
30,000.- 
73,300.- 

 
1 
2 

 
30,000.- 
58,230.- 

 

4 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
4.1งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
4.2งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
3 
6 

 
105,300.- 

3,996,907.- 

 
2 
6 

 
35,100.- 

3,612,781.62 

 

5 สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 
5.1งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
5.2งานโรงพยาบาล 
5.3งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
1 
3 
2 

 
3,300.- 

175,000.- 
310,000.- 

 
- 
3 
2 

 
- 

320,811.- 
312,595.- 

 

6 กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 31,900.- 
 

1 14,000.- 
 

 

7 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 
7.1งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
7.2งานไฟฟ้าถนน 

 
3 
4 

 
295,200.- 

680,552.77 

 
2 
3 

 
294,300.- 

359,055.61 

 

8 กองสวัสดิการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 200,000.- 3 132,400.-  
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สังคม   

 

 

ล าดับที่ ส านัก/กอง แผนงาน โครงการตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที่ปฏิบัติได ้ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

9 กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9.1งานกีฬาและนันทนาการ 
9.2งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
1 
8 

 
200,000.- 
260,000.- 

 
- 
5 

 
- 

190,875.- 

 

10 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 16 3,822,000.- 16 1,607,000+2,214,000 
         

=3,821,000.- 

ก่อหน้ีผูกพัน 
8 โครงการ
(งบประมาณ 
2,214,000.-) 

11 สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 5 57,900.- 1 7,900.-  
12 - แผนงานงบกลาง 3 11,124,000.- 3 10,597,200.-  
13 เงินนอก

งบประมาณ 
จ่ายขาดเงินสะสม   12 2,550,000.- ก่อหน้ีผูกพัน 

2,550,000.- 
รวม 85 24,658,807.- 74 22,256,980.23  
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด)  

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 บริหารงานทั่วไป โครงการวันส าคัญของชาต ิ 30,000.- 2,200.-  

2 บริหารงานทั่วไป โครงการเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซอ่ม 400,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

3 บริหารงานทั่วไป โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน ต าบลโคกสูง 

30,000.- 28,832.-  

4 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 บริหารงานทั่วไป โครงการทัศนศกึษาดูงาน 20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

6 บริหารงานทั่วไป โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาต ิ
 

15,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

7 บริหารงานทั่วไป โครงการประชุมประชาคมจดัท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

8 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA 
-ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

33,000.- 28,000.-  

9 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อจอรับภาพ  ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 

10,400.- 13,000.- โอนเพิ่ม 
2,700.- 

10 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไมน่้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

16,000.- 15,900.-  

11 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเตน็ 
ตามโครงการจัดตั้งศนูย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 20,000.-  

12 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองกีต่าม
โครงการรัฐพิธี 

15,000.- 15,000.-  

13 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 6,000.- 6,000.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

14 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเคร่ืองตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000.- 19,000.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

15 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเคร่ืองตดัหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000.- 12,000.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

รวม  15  โครงการ 666,400.- 159,932.-  
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2.แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)  

ล าดับที่ แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ

ตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 บริหารงานคลัง โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

22,000.- 21,900.-  

2 บริหารงานคลัง โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์  Multifuncion  
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา (18หน้า/นาที) 

9,600.- 8,900.-  

รวม  2  โครงการ 31,600.- 30,800.-  

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

3.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การรักษาความ

สงบภายใน 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองก่ี

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

30,000.- 30,000.-  

รวม  1  โครงการ 30,000.- 30,000.-  

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

3.2 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การรักษาความ

สงบภายใน 

โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 70,000.- 54,930.-  

2 การรักษาความ

สงบภายใน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) 

3,300.- 3,300.-  

รวม  2  โครงการ 73,300.- 58,230.-  
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4.แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา) 

4.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

- การศึกษา โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลดไป
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 การศึกษา โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศึกษา โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ

งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 

น้ิว) 

16,000.- 15,900.-  

3 การศึกษา โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 19,300.- 19,200.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

รวม  3 โครงการ 105,300.- 35,100.-  
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4.แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 

4.2(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

 –เป็นวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง  

188,700.-  

 

 

725,300.- 

 
 
 
 

2 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

 -สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.โคกสูง 

543,900.-   

3 การศึกษา โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,136,307.- 813,481.62  

4 การศึกษา อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตตําบลโคกสูง
ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ บุคลากร  
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในเขตตําบลโคกสูง  

150,000.- 150,000.- 

 

 

 

5 การศึกษา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
โคกสูง 

50,000.- 50,000.-  
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6 การศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์   

1,928,000.- 1,874,000.-  

รวม  6 โครงการ 3,996,907.- 3,612,781.62  

 

5.แผนงานสาธารณสุข (ส านักปลัด) 

5.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) 

3,300.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 3,300.- -  

 

5.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

5.2 (งานโรงพยาบาล) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 15,000.- 600.-  

2 สาธารณสุข โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000.- 
      

83,431.- โอนเพิ่ม 
76,000 

3 สาธารณสุข โครงการ 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

150,000.- 236,780.- โอนเพิ่ม 
87,000 

รวม  3  โครงการ 175,000.- 320,811.-  

5.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

5.3 (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ 10,000.- 8,595.-  
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2 สาธารณสุข โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 300,000.- 304,000.- 
 

โอนเพิ่ม 
36,000 

 
ผกูพนั 

32,000.- 
 

รวม  2  โครงการ 310,000.- 312,595.-  

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สังคมสงเคราะห์ โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,900.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สังคมสงเคราะห์ โครงการจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก 14,000.- 14,000.-  

3 สังคมสงเคราะห์ โครงการอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  3  โครงการ 31,900.- 14,000.-  

7.แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

7.1  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                    

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 น้ิว) 

  22,000.-   21,900.-  
 

2 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจัดซ้ือสํารองไฟ ขนาด 800 VA 3,200.- 2,400.-  

3 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตําบล
โคกสูง หมู่ที่ 1-7 

  270,000 270,000 โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

รวม  3 โครงการ 295,200.- 294,300.-  

7.แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

7.2  (งานไฟฟ้าถนน)                                                                                                                                                                    

ล าดับ แผนงาน โครงการ งบประมาณตาม การเบิกจ่าย หมายเหตุ 
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ที่ ข้อบัญญัติ งบประมาณ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1 จากบริเวณประปาชุมชนบ้านหนองหัว

ช้าง ถึงบริเวณที่นายใส  ยิ้มผุ ความยาวรวม 

700 เมตร 

250,000.- 248,162.96  

2 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3  จากบริเวณที่ทําการ อบต.โคกสูง ถึง
บริเวณที่ นายเสน ชนะน้อย      ความยาวรวม 
500 เมตร 

300,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  
 

3 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 บริเวณบ้าน 
นายทองใบ พะนารินทร์  ถึงบริเวณบ้านนายสี 
อุปมี ความยาวรวม 50 เมตร 
จุดที่ 2  บริเวณบ้านนายนคร  พุดสังข์ 
ถึงบ้านนางศศิธร พะนารินทร์ ความยาวรวม 
50 เมตร 

100,000.- 80,339.88  

4 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 2จากบริเวณบ้าน
นางติ๋ม  คุณชื่น  ถึงบริเวณบ้าน 
นายสวาส  ทศมาศ  ความยาวรวม 120 เมตร 

30,552.77.- 30,552.77.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

รวม  4  โครงการ 680,552.77 359,055.61  

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  
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3 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

4 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตําบลโคกสูง 20,000.- 32,400.- โอนเพ่ิม 
12,400.- 

5 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรม 30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

6 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50,000.- 
 
 

  

50,000.-  

7 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000.- 
 

  

50,000.- โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

รวม  7  โครงการ 200,000.- 132,400.-  

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

9.1 (งานกีฬาและนนัทนาการ) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ 200,000.-  ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 200,000.-   -  

 

 

 

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

9.2 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
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1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 40,000.- 39,925.-  

3 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000.- 60,225.- โอน
งบประมาณ

เพิ่ม 20,900.- 

4 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต์รดนํ้าขอพร

ผู้สูงอายุ 

40,000.- 39,725.-  

6 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000.- 41,000.-  

7 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.- 10,000.-  

8 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี 

50,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  8  โครงการ 260,000.- 190,875.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
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ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
หนองนกเขา หมู่ที่ 8 
ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นที่ดิน 
นายธีระชัย   มาศรี   จุดสิ้นสุดบริเวณ
ที่ดินนายธีระชัย   มาศรี    
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 390 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  

200,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

200,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.  
-ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
143 ตารางเมตร 
 -ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร วางท่อระบาย

นํ้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 จุ

ด รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

479,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

478,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เ
มตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย วางท่อระบายนํ้า
คอนกรีต ขนาด

149,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

149,000.- 
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เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 จุ
ด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้ายคิดเป็น  

 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย วางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 จุ
ด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

292,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

292,000.- 

 

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะเดา
หวาน หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว227
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย วางท่อระบายนํ้า
คอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 1 จุ
ด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

478,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

478,000.- 
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ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
บ้านคูขาด หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเร่ิมต้นถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4019  จุดสิ้นสุดท่ีดินนาย
สังวาล  นพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล   โคกสูง
กําหนด  ช่วงท่ี 2  จุดเร่ิมต้นท่ีดิน 
นางพศิมัย  พันธ์สวัสดิ ์ จุดสิ้นสุดท่ีดิน 
นายสวัสดิ์  สาลาจักษ ์ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  

196,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

196,000.- 

 

7 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเร่ิมต้นระบบประปาผิวดินทิศ
ตะวันออกสระหนองบก  จุดสิ้นสุดทิศตะวันตก
สระหนองบก ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย

210,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

210,000.- 
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กว่า 312 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล   โคกสูง
กําหนด   
ช่วงท่ี 2  จุดเร่ิมต้นท่ีดินนายสวัสดิ์  ทศ
มาศ  จุดสิ้นสุดท่ีนายประสาน  ทิพย์
ทอง ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

 

 

 

  

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

8 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างระบบประปา 
บ้านหนองนกเขา หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างประปา บ้าน
หนองนกเขา หมู่ท่ี  8 ตําบลโคกสูง  อําเภอ
หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์   
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินหอถังเหล็กสําเร็จ
รูปทรงถ้วยแชมเปญ   ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  20  ลูกบาศก์เมตร  เคร่ืองสูบน้ําหอย
โข่ง  ขนาด 2 แรงม้า  พร้อมติดตั้งระบบควบคุม
เคร่ืองสูบน้ําและระดับน้ําแบบอัตโนมัติ  และปัก
เสาไฟฟ้า คสล. รวมพาดสายไฟฟ้า  ติดตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 15 แอมแปร์  220 โวลท์  
หรือ 380 โวลท์  พร้อมเปิดใช้งานได้และ 
งานท่อจ่ายน้ํา ท่อ พีวีซี. แข็งแบบท่อปลาย
บาน  ชั้น 13.5 (ท่อประสาน)งานฐานรากถัง
กรอง และงานฐานถังกรองสนิมเหล็กสําเร็จรูป
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์
สําหรับกรองน้ําภายในถังกรอง  และงานอุปกรณ์

460,000.- 460,000.-  
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ระบบท่อภายนอกถัง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 

9 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัววี บ้าน
หนองหว้า  หมู่ที่ 6 
ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัววี ช่วง
ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร วางท่อระบายนํ้าคอนกรีต
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  
จํานวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวต่อท่อ
เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 165 เมตร ลึก 0.30 
เมตร วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 40 ท่อ
น พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 

211,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

211,000.- 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ

ตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

10 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้า บ้านสระตะเคียน 
หมู่ที่ 7 ขุดลอกคลองส่งนํ้า สภาพเดิม คลองส่ง
นํ้าเดิมกว้าง 13 เมตร ยาว 380 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ดําเนินงานใหม่ ขุดลอกพร้อมขน
ดินทิ้งขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 380 เมตร ลึกเพิ่ม 2 เมตร รวม
ลึก 5 เมตร ปริมาณดินขุด 6,850 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่ดําเนินการ
เรียบร้อย วางท่อคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน 9 จุดๆ

368,000.- 368,000.-  



33 

 

 
 

ละ 9 ท่อน รวม 81 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  

11 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน

แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้ง จํานวน 3 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจํานวน 1 ป้าย 

162,000.- 162,000.-  

12 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จํานวน 4 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย 

216,000.- 216,000.-  

13 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จํานวน 4 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย 

216,000.- 216,000.-  

 

 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ

ตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

14 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ 8  

16,000.- 

 

ก่อหน้ีผูกพัน 

16,000.- 

โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

15 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน

สระตะเคียน  หมู่ที่ 7  

19,000.- ก่อหน้ีผูกพัน 

19,000.- 
 

โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 

16 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน
สระตะเคียน หมู่ที่ 7 

150,000.- ก่อหน้ีผูกพัน โอนตั้งเปน็
รายการใหม่ 
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150,000.- 

รวม  16  โครงการ 8,882,000.- 3,821,000.-  

11.แผนงานการเกษตร 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การเกษตร โครงการส่งเสริมการบํารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ 

10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 การเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและนํ้า
หมักชีวภาพ 

20,000.- 
 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 การเกษตร โครงการอบรมปลูกพืชผักพันธ์ุพื้นเมือง 10,000.- 
 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การเกษตร จัดซ้ือตู้เหล็ก 4  ลิ้นชัก 7,900.- 
 
 

7,900.- 
 

 

รวม  5  โครงการ 57,900.- 7,900.- 
 

 

 

 

 

12.แผนงานงบกลาง 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   7,119,000.- 7,089,900.-  



35 

 

 
 

2 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,926,000.- 3,456,800.-  

3 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000.-   50,500.-  

รวม  3  โครงการ 11,124,000.- 10,597,200.-  

 

13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 

13.1(โครงสร้างพื้นฐานประเภทคอนกรีตเสรมิเหลก็) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้าน 
นายประวิทย์  สินสุพรรณ์  จุดสิ้นสุด บ้าน 
นางเบิด   โสดาพัฒน์  

339,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

339,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคู
ขาด หมู่ที่ 2  ช่วงที่ 1จุดเริ่มต้น บ้าน 
นายเสวย  แทนนคร  จุดสิ้นสุด สี่แยก
กลางบ้านคูขาด ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นเชื่อม
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 
จุดสิ้นสุดบ้านนายบันลือ  ภูคําศักดิ์ 

289,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

289,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น ที่ดิน 
นายสงวน  แสนม่ัน  จุดสิ้นสุด สี่แยกบ้าน 
นายสวิน  เสาแก้ว 

218,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

218,000.- 

 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน
นายสาย  บุญเลี้ยง จุดสิ้นสุด หน้าวัดบ้าน
สะเดาหวาน ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น บ้านนาย
ณรงค์  หมวดไธสง(ข้าง ร.ร.บ้านสะเดาหวาน)  
จุดสิ้นสุดบ้านนายประดิษฐ์  มีสะอาด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น ทิศตะวันออกสระหนองบุญมาก 
จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4019 

485,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

485,000.- 

 

13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 
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13.1(โครงสร้างพื้นฐานประเภทคอนกรีตเสรมิเหลก็) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท หมายเลข  2040 จุดสิ้นสุด บ้าน
นายแสวง  หมอดง ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น ทิศ
ตะวันออกหน้าวัดโนนสมบูรณ์  จุดสิ้นสุด
วัดบ้านโนนสมบูรณ์ 

468,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

468,000.- 

 

6 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนาย
หนูแดง  เวียกไธสง จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญ
เลี้ยง  มาทา 

500,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

500,000.- 

 

รวม  6  โครงการ 2,299,000.- 2,299,000.-  

13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 

13.2(โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลูกรงั) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นที่ดิน 
นายธานี  ลาละคร จุดสิ้นสุด ที่ดิน 
นายชาลี  เทียงอวน ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น ที่ดินนาย
น้อย ปะทิทัง  จุดสิ้นสุดที่ดิน นายไพทูล  ฉิมจารย์ 

52,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

52,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2  
จุดเริ่มต้นทิศเหนือหนองใหญ่ จุดสิ้นสุด บ้าน 
นางบุญถิน  สังวร 

30,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

30,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ 3   
จุดเริ่มต้นที่ดินนายเซียม  ปะทิทัง จุดสิ้นสุด  
ที่ดินนายสลิด   ศรีสาคร 

34,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

34,000.- 
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4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 
4  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายปัญญา  จันทร์สด จุดสิ้นสุด บ้าน 
นายนิวัติ พุ่มเกตุ  ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น บ้าน 
นายนิวัติ พุ่มเกตุ    จุดสิ้นสุดที่ดิน 
นายบัวลอย  ทุลาไธสง 

62,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

62,000.- 

 

13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 

13.2(โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลูกรงั) 

ล าดับ

ที่ 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน 
นางแก้ว  แตงกระโทก จุดสิ้นสุด ที่ดิน 
นายเล็ก  จิตไธสง  ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น 

บ้านนายสุบิน  พรมานอก จุดสิ้นสุดที่ดิน 
นายสมศักดิ์  พรมานอก 

27,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

27,000.- 

 

6 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6  จุดเริ่มต้นที่ดินนาง
ทัศนีย์  เดชสายบัว จุดสิ้นสุด ที่ดิน 
นายสวัสดิ์  ธุลาไธสง   

46,000.- ก่อหนี้ผูกพนั   

46,000.- 

 

รวม  6  โครงการ 251,000.- 251,000.-  

สรุปผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสงู  

ได้ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 245 โครงการ   โครงการที่นําบรรจุเข้าข้อบัญญัติจํานวน 77 

โครงการ  ตั้งเป็นรายการใหม่จํานวน 8 รายการ และเงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม)จํานวน 12 

รายการ รวมเป็น  97  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  39.59  สรุปรายละเอียดดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ จํานวนโครงการตามแผนประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 

146 โครงการ  โครงการตามแผนที่นําบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  32.19 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการตามแผนประจําปีงบประมาณ 

2561 จํานวน 65 โครงการ  โครงการตามแผนที่นําบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29.23 
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น จํานวนโครงการตามแผนประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 26 โครงการ  โครงการตาม

แผนที่นําบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  57.69 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร จํานวนโครงการตามแผนประจําปี

งบประมาณ 2561 จํานวน 8 โครงการ  โครงการตามแผนที่นําบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  

50.00 

 

 

 

  จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสงู  

ได้ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จํานวนโครงการทั้งหมด 77 โครงการ   โอนตั้งรายการใหม่จํานวน 8 รายการ

และจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 12 รายการ  รวมเป็น   97 โครงการ  และสามารถดําเนินงานได้ทั้งหมด 74 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.08  สรุปรายละเอียดดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ จํานวนโครงการทั้งหมด 58 โครงการ จํานวนโครงการที่ได้

ดําเนินการทั้งหมด 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.58 จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการทั้งหมด 13  

โครงการคิดเป็นร้อยละ  22.42 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ จํานวน

โครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.94 จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

ทั้งหมด 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 21.06 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น  จํานวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมด 13 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.66 จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการทั้งหมด 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 13.34 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร   จํานวนโครงการทั้งหมด 5 

โครงการ  จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้

ดําเนินการทั้งหมด 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 80.00   

3.2 การประเมินผล 

  ปีงบประมาณ 2561 งานนโยบายและแผนได้จัดทําการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง โดย
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ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นตําบลโคกสูงใน

ภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

  2. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง

จําแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยประเมินความพึงพอใจ

ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง ได้แก่ 

  1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

  2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูงใน

ภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึง

พอใจในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
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1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /  
กิจกรรม 

48 60 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ / กิจกรรม 

32 70 - 

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

42 30 - 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

34 70 2 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

30 76 - 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 16 90 2 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน     

28 66 2 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน 

32 92 2 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

28 78 - 

ภาพรวม 32.22 70.22 0.88 
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ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 

  เมื่อพิจารณาการดําเนินโครงการตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลโคกสงู สรุปได้

ว่าในปีงบประมาณ 2561 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง

ในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 92.00 ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ใน

สัดส่วนที่ต่ําสุด ร้อยละ 60.00 

  แต่เมื่อพิจารณารวมในส่วนของความพึงพอใจในแผนพฒันาฯ ระดับพอใจและพอใจมาก และ

คิดเป็นร้อยละ 85.35 ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบล

โคกสูงในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน  
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3) 

  เพื่อเป็นการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโคกสูง จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง ได้คะแนนความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแตล่ะดา้น 

ยุทธศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 7.64 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและการบริหารบา้นเมืองที่ดี 7.41 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

7.21 

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและสง่เสรมิการเกษตร 7.18 

ค่าเฉลี่ยรวม 7.36 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี 2561 สรุปได้ว่าประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง พอใจในการดําเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 

7.64 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.41 ส่วนยุทธศาสตร์ที่

ประชาชนพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูงใน

ภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดร้อยละ 90.00 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การดําเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64  
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ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่าง

สม่ําเสมอ โดยกําหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 

  2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูงในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสํารวจความ

ต้องการของประชาชนก่อน เพื่อนําเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  3. ระยะเวลาในการดําเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมี

ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทําการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 

  4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงาน

ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหา

อุปสรรคในการดําเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 

  5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในข้ันตอน

ไหนบ้าง เพื่อที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 

  6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม

รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายในกําหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 

  7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการดําเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 


