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ส่วนที่ 1 
                                   บทน า 
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งช้ีถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานว่า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่
ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งช้ีความส าเร็จของ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความส าคัญเพื่อวัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานขององค์กร ตลอดปีงบประมาณ และน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดข้ึน น าไปใช้
ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

  ตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 253   ในการด าเนินงาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ิน มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ก ากับการใช้
งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและท้องถ่ิน ดังนั้น การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรได้รับการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมหรือพิจารณายุติการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่  3  พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงาน
นโยบายและแผนท าหน้าที่รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง 
หากค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ 
หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

 การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการด าเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบัเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหา
ที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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 การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
(On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน    
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน   
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน     
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ ์

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

วงจรของการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
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 

สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ติดตามการใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2564 
 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนธันวาคม 2564 
  2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา
ผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละสองครั้ง ก่อนที่จะ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลีย่นแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูงเป็นข้อมูลในการจัดล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

3.1 การติดตาม  ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564)   
การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการในปี 2564 ไว้  จ านวน 229  โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 103,540,000.-บาท และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน 64
โครงการ  23,208,691.-บาท  โอนเพื่อตั้งรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  2,500 บาท  และเงินนอก
งบประมาณ  รายการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  400,000.- บาท   รายการ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  9,000,000.-  บาท 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

  



10 

 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของทอ้งถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาท้องถ่ิน   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลกัการพัฒนาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบัศักยภาพของ
ท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   

14. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีก่ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

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.- 129 84,306,000.- 128 83,130,000.- 128 83,130,000.- 128 83,130,000.- 

2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

65 13,528,000.- 65 16,010,000.- 68 14,240,010.- 67 14,210,000.- 67 14,210,000.- 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

26 5,945,000.- 26 6,625,873.- 26 5,935,000.- 26 5,955,000.- 26 5,955,000.- 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมการเกษตร 

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

รวม 245 111,626,000.- 228 107,186,873.- 230 103,550,010.- 229 103,540,000.- 229 103,540,000.- 
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        การติดตาม  ครั้งที่ 2  รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563– กันยายน 2564) 
            สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

                                     ตามข้อบัญญัติ  และตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ
ตาม

ข้อบญัญตั ิ

งบประมาณตาม
ข้อบญัญตั ิ

โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่
1 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
(ส านักปลัด) 

6 510,000.- 2 60,000.- ส านักปลัด 
กองคลัง 

หน้า 15-16 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

5 230,100.- 2 84,604.- ส านักปลัด หน้า 17 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

19 4,300,000.- 18 4,000,000.- กองช่าง หน้า 17-22 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
1 แผนงาน

สาธารณสุข 
5 888,000.- 5 707,881.50 ส านักปลัด หน้า 22-23 

2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

1 10,000.- 1 16,200.- กองสวัสดิการ
สังคม 

หน้า 23 

3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

8                                                                                         315,000.- 2 94,300.- กองสวัสดิการ
สังคม 

หน้า 24-25 

4 แผนงานงบกลาง 3 12,481,400.- 3 11,796,250.- -กองสวัสดิการ
สังคม 
/ส านักปลัด 

หน้า 25-26 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
1 แผนงานการศึกษา 

 
6 3,949,291.- 5 3,689,233.28 กองการศึกษา หน้า 26-27 

2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

8 480,000.- 1 47,250.- กองการศึกษา หน้า 27-28 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 
1 แผนงาน

การเกษตร 
 

3 45,000.- - - ส านักปลัด หน้า 28-29 

รวม 11 แผนงาน 64 23,208,691.- 39 20,495,718.78 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 12 เดือน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 

 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู ่
แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
1.โครงการเลือกตัง้ทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อม  

 
300,000.- 

  
300,000.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
1 

   
ไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากไม่มีหนังสือ
สั่งการให้มีการจดัการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม 

 2.โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น  

30,000.-  30,000.- ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 

 3.โครงการทัศนศึกษาดูงาน 100,000.-  100,000.- ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 

 4. โครงการประชุมประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น 

20,000.- 
 

 20,000.- 
 

ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 
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 5. โครงการจดัตัง้ศูนยป์ฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

45,000.- 45,000.-  ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

  1 อบต.เมืองไผ ่
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

 6. อุดหนุนโครงการรัฐพิธี  15,000.- 15,000.-  ส านักปลัด  
-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

  1 อ าเภอหนองก่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 รวม   6  โครงการ 510,000.- 60,000.- 450,000.-  4  2  
 

แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพตดิ (รณรงค ์ลด ละ เลิกยาเสพติดทุก
ชนิด) 

 
20,100.- 

 
 

  
20,100.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 

 2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
หนองก่ีตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

30,000.- 30,000.-  ส านักปลัด  
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

  1 อ าเภอหนองก่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 3. โครงการ 7 วันปลอดภยัไร้อุบัตเิหต ุ 60,000.- 54,604.- 5,396.- ส านักปลัด  
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

  1 เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภยัและลด
อุบัติเหตุในการขับขี ่
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 4. โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคกสงู  100,000.-  100,000.- ส านักปลัด  
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 

 5. โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นป้องกัน
อัคคีภยัในชุมชน 

20,000.-  20,000.- ส านักปลัด  
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จงึไม่
สามารถจดัโครงการ
ได้ 

 รวม  5  โครงการ 230,100.- 84,604.- 145,496.-    3  2  
 

แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.โคกสงู 

 
300,000.- 

  
300,000.- 

 
กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
1 

   
ไม่ได้ด าเนินการ 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ 5  

500,000.- 462,000.- 38,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสระตะเคยีน หมูท่ี่ 7 

500,000.- 452,000.- 48,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโนนสวรรค์ หมูท่ี่ 3 

156,000.-  156,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 



18 

 

 
 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสะเดาหวาน หมู่ท่ี 4 

500,000.- 460,000.- 40,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นคูขาดหมูท่ี่ 2 

275,000.-  275,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโคกสงูหมู่ท่ี 1 

500,000.- 463,000.- 37,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองหวา้ หมูท่ี่ 6 (สายที ่1) 

296,000.-  296,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองหวา้หมู่ที ่6 (สายที่ 2) 

124,000.-  124,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 10. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นคูขาดหมู่ท่ี 2 

100,000.- 100,000.-  กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 11. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นโคกสงู หมูท่ี่ 1 

150,000.- 150,000.-  กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 12. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 

131,000.- 131,000.-  กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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 13. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นสะเดาหวาน หมู่ท่ี 4 

100,000.-  100,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 14. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นหนองนกเขา หมู่ท่ี 8 สาย 1 

90,000.-  90,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 15. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง บา้นหนองนกเขา หมู่ท่ี 8 สาย 2 

75,000.-  75,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 16. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 สาย 3 

85,000.-  85,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 17. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโนนสมบรูณ์ หมูท่ี่ 5 

100,000.- 100,000.-  กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 18. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 

168,000.-  168,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 19. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพรอ้ม
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

150,000.- 149,000.- 1,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐานและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น 

 รวม  19 โครงการ 4,300,000.- 2,467,000.- 1,833,000.-  1 9 9  
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งบอุดหนนุเฉพาะกิจ จ านวน 2 รายการ 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู ่
แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการขดุลอกสระหนองใหญ่   
บ้านคูขาด หมูท่ี่ 2 

 
4,000,000.- 

  
2,155,555.- 

 
กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

 
1 

  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2.โครงการขุดลอกสระหนองขาม 
บ้านสะเดาหวานหมู่ที่ 4   

5,000,000.- 4,990,107.98     1 ประชาชนมีแหลง่น้ า
ไวส้ าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค 
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งบเหลือจ่ายจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2  จ านวน 4 โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู ่
แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งบ
เหลือจ่ายจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการขุดลอกสระหนองใหญ ่  
บ้านคูขาด หมูท่ี่ 2) จ านวน 4 โครงการ 
1. โครงการขุดลอกขยายคันคลองส่งน้ าบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1 

 
 
 
 

462,000.- 
 
 

 
 
 
 
462,000.- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
ประชาชนมีแหลง่น้ า
ไวส้ าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

 2. โครงการขุดลอกคันคลองส่งน้ าบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 

137,000.- 
 

 137,000.- 
 

กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 3. โครงการขุดลอกสระหนองหว้า บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 6 

494,000.- 494,000.-  กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 ประชาชนมีแหลง่น้ า
ไวส้ าหรับกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค 

 4. โครงการขดุลอกคลองสง่น้ าบ้านสระ
ตะเคยีน หมู่ท่ี 7 

422,000.-  422,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 รวม  4  โครงการ 1,515,000.- 956,000.-    2 2  
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จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  สภาพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่  15 ก.พ.2564    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน   1  
โครงการ  

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู ่
แผน 
งาน 
ที ่

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ ์ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านคูขาด 

หมู่ที่ 2 

 

 
400,000.- 

 
 

 
399,000.- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

 
 

 
1 

 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

1 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค
พิษ สุนัขบ้า 

 
10,000.- 

 
432.- 

 
9,568.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

   
1 

 
ลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรค 

 2. โครงการพ่นหมอก ควัน/หยอด
สารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก 

43,000.- 29,166.50.- 13,833.50.- ส านักปลัด  
-แผนงาน 
สาธารณสุข 
 
 

  1 ลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรค 
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 3. โครงการ จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย ์

193,000.- 116,575.- 76,425.- ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

  1 -หน่วยมีอุปกรณ์ที่ใช้
ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอตลอดปี 
-มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4. โครงการปฏิบัติงาน ด้าน
การแพทย ์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.
โคกสูง 

642,000.- 556,112.- 85,888.- ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

  1 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
การแพทย์ได้ทันท่วงที 

 5. โครงการรณรงค์สง่เสริมการคดั
แยกขยะในครอบครัว 

 
20,000.- 

 
5,596.- 

 
14,404.- 

 
ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

 
 

  
1 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และเข้าใจใน
การคัดแยกขยะมาก
ขึ้น 

 รวม  5  โครงการ 888,000.- 707,881.50 200,118.50    4  
 

   

แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรรีัมย ์

 
10,000.- 

 
10,000.- 

 
 

 
กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สังคม
สงเคราะห ์

   
1 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 รวม  1  โครงการ 10,000.- 10,000.-     1  
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แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
คนพิการและผู้ดูแลคนพกิารใน
ต าบลโคกสูง 

 
 

15,000.- 

  
 

15,000.- 

 
 
กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
1 

   
 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2. โครงการเยาวชนต้นแบบ
คุณธรรม จริยธรรมนอ้มน า
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

30,000.-  30,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 3. โครงการรักจรงิรอไวใส่ใจ
ป้องกันโรคเอดส ์

10,000.-  10,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 4. โครงการส่งเสริมกลุม่อาชีพ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในต าบล 

50,000.-  50,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 5. โครงการส่งเสริมผูสู้งอายุเข้า
ปฏิบัติธรรม 

100,000.-  100,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 
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 6. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรีต าบลโคกสูง 

10,000.-  10,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 7. โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/
ผู้ป่วยเอดส ์

40,000.- 34,300.- 5,700.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

 8. โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน 

60,000.- 60,000.-  กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ภายในต าบลได้รับงบ
สนับสนุน 

 รวม  8  โครงการ 315,000 94,300 220,700.-  6  2  
 
 
แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

4 แผนงานงบกลาง 
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

8,868,000.- 8,210,100.- 657,900.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1 ผู้สงูอายุในต าบล
ได้รับการสงเคราะห์ 

 2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

2,851,200.- 
 

3,538,400.- 15,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1 คนพิการในต าบล
ได้รับการสงเคราะห์ 
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 3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

60,000.- 48,000 12,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1 ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ได้รับการสงเคราะห์ 

 รวม  3  โครงการ 12,481,400.- 11,796,250.- 684,900.-    3  

 
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   
แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

1 แผนงานการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา 

 
30,000.- 

 
 

 
30,000.- 

 
กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 

 
1 

   
เน่ืองด้วย
สถานการณ์ โควิด 
19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

 2.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 

839,380.- 820,329.- 19,051.- กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 3.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,053,911.- 1,034,704.28 19,206.72 กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 เด็กนักเรียนภายใน
ต าบลมีสุขภพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีพัฒนาการสมวัย 

 4.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรบั
เด็กประถมศึกษาและเด็กกอ่นเกณฑ ์

1,776,000.- 1,634,200.- 141,800.- กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 5. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนโคกสูง  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

 กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 
 
 
 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 
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 6. อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้
บุคลากร และอปุกรณ์การเรียนการ
สอนให้แกโ่รงเรียนในเขตต าบลโคกสงู 

150,000.- 
 
 

150,000.- 
 
 

 กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 รวม  6  โครงการ 3,899,291.- 3,689,233.28 210,057.72 
 

 1  5  

 

แผน 

งาน 

ที่ 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส ์

 
 

200,000.- 

 
 
 

 
 

200,000.- 

 
 
กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

 
 
1 

  
 
 

 
 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 2. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

50,000.- 47,250.- 2,750.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

  1 สืบสานประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

 3. โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ 60,000.-  60,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 4. โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000  10,000 กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 
 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 
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 5. โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ า
ขอพรผูสู้งอายุ 

50,000.-  50,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 6. โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 50,000.-  50,000.- กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 7. โครงการประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองกี ่

50,000.-  50,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 8. โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุง้ 10,000.-  10,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

 รวม  8  โครงการ 480,000.- 47,250.- 432,750.-  7  1  
 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 
แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

1 แผนงานการเกษตร 
1. โครงการสง่เสรมิการบ ารงุดินแบบ
เกษตรอินทรีย ์

 
15,000.- 

  
15,000.- 

 
กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2. โครงการสง่เสรมิการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและน  าหมักชีวภาพ 

20,000.-  20,000.- กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 
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 3. โครงการอนุรกัษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี อพ.สธ.(งานปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน) 

10,000.-  10,000.- กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 รวม  3  โครงการ 45,000.-  45,000.-    3  
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3.2 การประเมินผล 

 3.2 การประเมินผล 
  ปีงบประมาณ 2564  งานนโยบายและแผนได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงใน
ภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
  2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม ด าเนินการ
สอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ 
พึงพอใจในการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /  
กิจกรรม 

34 66 - 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ
โครงการ / กิจกรรม 

28 72 - 

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

40 60 - 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

34 66  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

36 64 - 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20 78 2 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน     

26 72 2 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน 

8 90 2 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

30 70 - 

ภาพรวม 28.44 70.89 0.67 
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ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 

  เมื่อพิจารณาการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง สรุปได้ว่าใน
ปีงบประมาณ 2563 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.89 พอใจการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม 
โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มี
ความพอใจในเรื่องมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ าสุด ร้อยละ 
60.00 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3) 
  เพื่อเป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้คะแนนความพึงพอใจในการด าเนินง านตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 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 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี 2563 สรุปได้ว่าประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง พอใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64 ระดับ
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.41 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพอใจน้อยที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 90.00 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64  
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ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
โดยก าหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
  2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกส ารวจความต้องการ
ของประชาชนก่อน เพื่อน าเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  3. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบ
ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 
  4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงานให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
  5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในข้ันตอนไหน
บ้าง เพื่อที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 
  6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการภายในก าหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 
  7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

แต่ในปีงบประมาณ 2564 นี ประเทศไทยและในพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงประสบปัญหา จากการ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินมาตรการ การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงด าเนินต่อไป พร้อมกับค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ 
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงที่มี เป็นการรวมตัวกันของผู้คนจ านวน
มาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ส่งผลให้การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ลดเป้าหมายลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถ่ินและ โอนเพิ่มงบประมาณตามบทบัญญัติงบประมาณตามกฎหมายและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
น าไปใช้ จ่ายงบประมาณตามสถานการณ์ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในพื นที่ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่กระจาย ใน

ปัจจุบันนี  และยังเป็นสายพันธ์ุที่เติบโตและรุนแรงขึ นเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงมีความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเสมอมาในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การปฏิบัติการ และการใช้จ่าย
งบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั งตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความต้องการ ต้องการอย่างแท้จริง  

ทั งนี  ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การ
บริห ารส่ วนต าบล โคกสู ง  หรื อ ให้ ข้ อมู ลผ่ านระบบ เ ว็บ ไซต์ของ อง ค์การบริห ารส่ วนต าบล โคกสู ง 
http://www.abtkoksung.go.th/ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ๖๕ หมู่ 
๓ ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑0 หมายเลขโทรศัพท์ 044-191-433 ในวันและเวลา
ราชการ 

 

 

 

 




