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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 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 

และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา

ท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  

นอกจากนีร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ก ากับการ

ใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและท้องถ่ิน ดังนั้น การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรได้รับการ
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ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมหรือพิจารณายุติการด าเนินงาน 
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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 โดยมีส่วนง าน

นโยบายและแผนท าหน้าที่รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลและ

เสนอความเห็นเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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   
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 การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลงัด 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 และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลั บที่สามารถ

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. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน   

  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน   

  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     

  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน      

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ 

  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมอี านาจหน้าที่ ดังนี ้

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ์ 

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. 2562 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

ติดตามการใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2562 

  ครั้งที่ 2  (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนตุลาคม 2562 

  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 2561- กันยายน 2562)   

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 

2562  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เป็นกรอบในการ

ด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีซึ่งทกุส่วนราชการได้บรรจโุครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการใน

ปี 2562 ไว้  จ านวน 228  โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 107,186,873.- บาท และผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน  61  โครงการ  21,949,533.- บาท และโอนเพื่อตั้ง

รายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 868,000 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 
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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
แลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

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 2561– กันยายน 2562) 

         สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

                                     ตามข้อบัญญัติ  และตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ล าดบั

ที่ 
แผนงาน โครงการตาม

ข้อบญัญตั ิ
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

8 760,000.- 4 264,762.- ส านักปลัด คิดเป็น 
ร้อยละ 50 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

3 115,000.- 3 98,320.- ส านักปลัด คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

3 แผนงานการศึกษา 7 3,808,873.- 7 3,530,502.58 กองการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

6 812,280.- 6 715,456.- ส านักปลัด คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 10,000.- - - กองสวัสดิการ
สังคม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 0 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 196,000.- 1 48,341.71 กองช่าง คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 

7 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 395,000.- 4 347,842.- กองสวัสดิการ
สังคม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 66.67 

8 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9 470,000.- 4 292,510.- กองการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 44.44 

9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

12 3,804,000.- 12 3,732,000.- กองช่าง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

10 แผนงาน
การเกษตร 

3 50,000.- 1 10,300.- ส านักปลัด คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 

11 แผนงานงบกลาง 3 11,528,400.- 3 11,186,300.- กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 11 แผนงาน 61 21,949,553.- 45 20,226,334.29  คดิเป็น 
ร้อยละ 73.77 
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สรุปโครงการโอนตั้งรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

1 868,000.- 1 808,000.- ส านักปลัด  

รวม 1 โครงการ 1 868,000.- 1 808,000.-   
 

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  เงินทุนส ารอง  และงบกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

เงินสะสม(เงินนอกงบประมาณ) 

1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2 766,000.- 2 763,000.- กองช่าง  

เงินทุนส ารอง(เงินนอกงบประมาณ) 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

9 3,696,000.- 9 3,633,000.- กองช่าง  

งบกลาง 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2 450,000.- 2 448,000.- กองช่าง  

รวม 13 โครงการ 13 4,912,000.- 13 4,844,000.-   
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด)  

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 บริหารงานทั่วไป โครงการวันส าคัญของชาติ 30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 บริหารงานทั่วไป โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 400,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

3 บริหารงานทั่วไป โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน ต าบลโคกสูง 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

4 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 บริหารงานทั่วไป โครงการทัศนศึกษาดูงาน 210,000.- 204,880.-  

6 บริหารงานทั่วไป โครงการประชุมประชาคมจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.- 14,882.-  

7 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิชัย 
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.- 30,000.-  

8 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการรัฐพิธี 

15,000.- 15,000.-  

รวม  8  โครงการ 760,000.- 264,762.-  

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

2.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
การรักษาความ

สงบภายใน 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(รณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดทุกชนิด) 

25,000.- 16,720.- 
 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

  30,000.- 
 

  30,000.- 
 

 

รวม  2  โครงการ 55,000.- 46,720.-  
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2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

2.2 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
การรักษาความ

สงบภายใน 
โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 60,000.- 51,900.- 

 

รวม  1  โครงการ 60,000.- 51,900.-  

3.แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 

3.1(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 –เป็นวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง  

183,600.- 
 

 =712,800.- 

 
             
 
812,400.- 

 
 
 

โอนเพิ่ม 
126,560.- 

2 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 -สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสูง 

529,200.-    

3 การศึกษา โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,073,073.- 734,922.58 ผูกพัน 

218,492.78 

4 การศึกษา อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตต าบลโคกสูง
ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ บุคลากร  
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในเขตต าบลโคกสูง  

150,000.- 150,000.-  

5 การศึกษา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
โคกสูง 

50,000.- 50,000.- 
 

 

6 การศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์   

1,808,000.- 1,833,180.-  

7 การศึกษา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

15,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  7 โครงการ 3,808,873.- 3,530,502.58  
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         4.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

4.1 (งานโรงพยาบาล) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000.- 540.-  

2 สาธารณสุข โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

43,000.- 
      

33,834.- 
 

 

3 สาธารณสุข โครงการ 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

175,280.- 192,530.- 
 

โอนเพิ่ม 
17,250.- 

รวม  3  โครงการ 228,280.- 226,904.-  

5.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

5.3 (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน 20,000.- 11,782.-  

2 สาธารณสุข โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.โคกสูง 

404,000.- 416,770.- โอนเพิ่ม 
64,000.- 

3 สาธารณสุข อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสารณสุข 160,000 60,000  

รวม  3  โครงการ 584,000.- 488,552.-  

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สังคมสงเคราะห์ โครงการอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 10,000.- -  
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7.แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

7.1  (งานไฟฟ้าถนน)                                                                                                                                                                    

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านสระตะเคียน หมู่ 7 
จากบริเวณบ้าน 
นายหอม  เดื่อไธสง  จุดสิ้นสุด   
บ้านนางยม  พรมน้ า  ความยาว  200  เมตร  คิดเป็น
เงินงบประมาณ  60,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 25 

60,000.- 48,341.71  

2 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นายค าปาน  สุภา จุดสิ้นสุด ที่ 
นายวินัย  สุนทร ความยาวรวม  320 เมตร  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  96,000.-บาท  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 22 

96,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  
 

3 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองก่ีขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่ 8 
จุดเร่ิมต้น ที่ดินนายสุดใจ  สอนไธสง  จุดสิ้นสุด   
บริเวณที่ดินนายทว ี เดชด ี ความยาว
รวม  120 เมตร  คิดเป็นเงิน 
งบประมาณ  40,000.-บาท 
-อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 26 

40,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  3  โครงการ 196,000.- 48,341.71  
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8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

15,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

30,000.- 30,000.-  

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000.- 
 

ไม่มีการเบิกจ่าย  

4 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี 
ต าบลโคกสูง 

20,000.- 38,842.- โอนเพิ่ม 
20,000. 

5 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพต าบลโคกสูง 
-ปรับปรุงอาคารเดิมขนาด 6x15 เมตร พร้อม
ต่อเติมด้านหน้าอาคาร 
ขนาด 3x21 เมตร คิดเป็นเงินงบ 
ประมาณ 250,000.-บาท 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) ครั้งที ่2 หน้า 2 อยู่ในเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ครั้งที ่
2 หน้า 2 

250,000.- 249,000.-  

6 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 30,000.- 
 

30,000.- 
 

 

รวม  6  โครงการ 395,000.- 347,842.-  

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

9.1 (งานกีฬาและนนัทนาการ) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ 200,000.- 199,910.-  

รวม  1  โครงการ 200,000.- 199,910.-  
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9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

9.2 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 5,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 40,000.- 32,600.-  

3 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 65,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

4 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

40,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

6 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

7 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี 

50,000.- 50,000.-  

8 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.- 10,000.-  

รวม  8  โครงการ 270,000.- 92,600.-  
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10.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(งานโครงสร้างพื้นฐาน) 

ล าดั
บที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
หว้า หมู่ 6 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นายภมร  เข็มโคตร  จุดสิ้นสุดวัดอรุณโพธิราษฎร์  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  176  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  704   ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  อยู่ในเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3 หน้า 16 

400,000.- 390,000.-  

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ 3 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายค าปาน  สุภา  จุดสิ้นสุด  ที่ดินนายค าปาน  สุภา   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 177  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  708  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด    
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 9 

400,000.- 387,000.-  

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
สะเดาหวาน หมู่ 4 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเร่ิมต้น 
บ้านนายปัญญา  จันทร์สด  จุดสิ้นสุด   
บ้านนายสุระเดช  ปะนามะทัง    
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร  ยาว  177  เมตร  
 หนา 0.15  เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  885  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.30 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน     1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด    
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 10 

500,000.- 498,000.-  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง 
 หมู่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นายสวาส  ชนะน้อย  จุดสิ้นสุด 
บ้านนางสีดา  พันธ์สวัสดิ ์ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
ขนาดกว้าง   4  เมตร  ยาว  222  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  178  ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าการปรับเกลี่ยบดอัด
แน่น  พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  เมตร  จ านวน 5  ท่อน  
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย  ติดตัง้ป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
รายละเอียดตามรูปแบบ 
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 1 

72,000.- 71,000.-  

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 
จุดเร่ิมต้นจากหลังคลองจักราช  จุดสิ้นสุดที่ดินนาย
ตา  แทนนคร  ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   3.5  เมตร  ยาว  2,210  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,160  ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าการปรับเกลี่ยบดอัด
แน่น  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 12 

500,000.- 499,000.-  

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการขุดลอกสระหนองหัวช้าง  
บ้านโคกสูง หมู่ 1 สภาพเดิม  ฝั่งทิศใต้ขนาด

กว้าง  15  เมตร  ยาว  150  เมตร   
ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร ด าเนินงานใหม่ ขุดลอกพร้อมขนดิน
ทิ้ง ขนาดกว้าง  15  เมตร   
ยาว  150  เมตร  ลึกเพ่ิม  2.50  เมตร   
รวมลึก  4  เมตร  ปริมาณดินขุด  5,625   ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งพ้ืนที่ด าเนินการ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ 
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 1 

280,000.- 262,000.-  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

7 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านสระตะเคียน หมู่ 7 
จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายค าหมั่น  จอดนอก  จุดสิ้นสุดที่ดินนางกลิ้ง  หิน
ภู  ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   4  เมตร ยาว  1,050  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  630  ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมท าการปรับเกลี่ยอัดแน่น  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   อยู่ใน
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 18 

250,000.- 228,000.-  

8 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านคูขาด หมู่ 2   

จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นายประยุทธ หงวนไธสง  จุดสิ้นสุดทีด่ิน 
นายสมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   4  เมตร  ยาว  2,100   เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,260  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมท าการปรับเกลี่ยอัด
แน่น  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม 
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด 
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้ง
ที ่3 หน้า 5 

500,000.- 499,000.-  

9 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านโคกสูง หมู่ 1  
จุดเร่ิมต้นที่ดินนายใส  ยิ้มผ ุ จุดสิ้นสุดที่ดินนายพอน  ตับไธ
สง  ขนาดผิวจราจร 
ลูกรังขนาดกว้าง   4  เมตร  ยาว  1,065   เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  639 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมท าการปรับเกลี่ยบดอัด
แน่น  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด 
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ครั้งที ่3 หน้า 3 

254,000.- 253,000.-  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

10 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 3 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง 
ก าหนด  อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) ครั้งที ่3  หน้า 15 

162,000.- 
 

161,000.-  

11 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านสระตะเคียน หมู่ 7 
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 5 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที ่3  
หน้า 19  และ หน้า 20 

270,000.- 269,000.-  

12 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองนกเขา หมู่ 8 
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 4 ต้น ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ครั้งที ่3 หน้า 20 

216,000.- 215,000.-  

รวม  12  โครงการ 3,804,000.- 3,732,000.-  
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11.แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การเกษตร โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ 

15,000.- 10,300.-  

2 การเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

15,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

3 การเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

20,000.- 
 
 

ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  3  โครงการ 50,000.- 10,300.-  

12.แผนงานงบกลาง  

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,599,600.- 7,580,700.-  

2 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,868,800.- 3,553,600.-  

3 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.- 52,000.-  

รวม  3  โครงการ 11,528,400.- 11,186,300.-  

โอนตั้งรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด)  

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซ้ือรถส่วนกลาง 868,000.- 808,000.-  

รวม  1  โครงการ 868,000.- 808,000.-  
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จ่ายขาดเงินสะสม  เงินทุนส ารองเงินสะสม และงบกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล
พร้อมปรับปรุงระบบประปาเดิม หมู่ 7  
บ้านสระตะเคียน 

150,000.- 150,000.- งบกลาง 

2 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
บ้านโนนสมบูรณ์  
จุดเร่ิมต้น ที่ดินนายนิพน  ทาหาร  จุดสิ้นสุด  ทีด่ินนาย
พิสมัย   พันธ์สวัสดิ์ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
139 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 186.5 
ตารางเมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   

266,000.- 265,000 .- จ่ายขาดเงิน
สะสม   

3 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการขุดสระน้ า หมู่ 7 บ้านสระตะเคียน 
ขุดลอกพ้ืนที่ก้นสระพร้อมขนทิ้งขนาดกว้าง  26 เมตร ยาว 
112 เมตร  ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,648 ลูกบาศก์
เมตร  ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

 

500,000.- 498,000.- จ่ายขาดเงิน
สะสม   

4 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกสูงหมู่ 1 
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้น เช่ือมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 
4019  จุดสิ้นสุด ซุ้มประตูโขงวดั ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.9 
เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 112.1 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ถนนหลวงชนบทหมายเลข 4019 จุดสิ้นสุด ทิศใต้
เมรุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน้ า PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8” จ านวน 1 
จุด รวม 2 ท่อน  ช่วงที ่3  จุดเร่ิมต้น ศาลตาปู่ จุดสิ้นสุด
ที่ดินนายจ่อย สินสุพรรณ์ ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
644 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 4  จุดเร่ิมต้น บ้านนายไหล  ประทุมผา จุดสิ้นสุด 
บ้านนายธานี  ลาละคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
28 เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84 
ตารางเมตร  ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   
 

497,000.- 495,000.- ทุนส ารอง 
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ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูขาด หมู่ 2  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นทศิตะวันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลโคกสูง  เช่ือมถนนทางหลวงหมายเลข4019 
จุดสิ้นสุด บ้านนายทอง  นันทพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
210 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 ที่ดินนางเสริมศรี  จุดสิ้นสุด บ้าน
นายสมัย  ฟักช้าง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 177 
เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  708  ตาราง
เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  

497,000.- 495,000.- ทุนส ารอง 

6 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะเดาหวาน หมู่ 4  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้านนายแก้ว  ทุลาไธสง  
จุดสิ้นสุด บ้านนายสมชาย  ชอบด้วยไถ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4  เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  72  ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้านนายช่วย พะ
นารินทร์  จุดสิ้นสุด บ้าน 
นางทองลา  อ่ิมน้ าขาว  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  500  
ตารางเมตร ชว่งที่ 3 จุดเร่ิมต้น บ้านนายจ้อย  บุตรวงศ ์
จุดสิ้นสุด นายสุภาพ  นาคสระเกตุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
220  ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8” จ านวน 1 จุด รวม 2 ท่อน ติดตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  

497,000.- - ทุนส ารอง 

จ่ายปี 63 
450,000.- 

7 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้า หมู่ 6  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้านนางละเอียด  บุตรวิชา   
จุดสิ้นสุด ทางหลวงชนบท หมายเลข 4019  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  220  ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้านนาย
สนธยา หอมวัน  จุดสิ้นสุด บ้านนายค าจันทร์  ขันพัน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  460  ตารางเมตร ช่วงที่ 3 
จุดเร่ิมต้น บ้านนายบุญเล้ียง  มาทา จุดสิ้นสดุ (ต่อจาก
ของเดิม)บ้านนางเมตตา นิมติ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  224  
ตารางเมตร  ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  

496,000.- 494,000.- ทุนส ารอง 
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ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

8 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกเขา หมู่ 8  
จุดเร่ิมต้นที่ดินนายธีระชัย  มาศรี จุดสิ้นสดุ  ที่ดินนายสุดใจ  
สอนไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  468 ตารางเมตร  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  

250,000.- 248,000.- ทุนส ารอง 

9 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ 2  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นคันคลองทิศใต้หนองใหญ่ที่ดิน 
นางไอ่ ปะวะเค  จุดสิ้นสุด ทีด่ินนางสมนึก เทยีงปา  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  3.5  เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  525  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ช่วงที ่2 จุดเร่ิมต้นคันคลองใต้
หนองใหญ่ที่ดินนายพิชิต  วงศาจันทร ์จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย
สวัสดิ์ สาลาจักร์ ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.5  เมตร ยาว 393 
เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
206.32  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น    ตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  

300,000.- 298,000.- ทุนส ารอง 

10 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 3  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นทีด่ินนายชยงักูร  ฝอยทอง  จุดสิ้นสุด 
ที่ดินนายแหล่  โพธิ์ใต้  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  600  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ช่วง
ที่ 2 จุดเร่ิมต้นที่ดินนายสลิด  ศรีสาคร จุดสิ้นสดุ ทีด่ิน 
นายจิตร  ดีสุข ขนาดผวิจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 1,043 
เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
265.8  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น    ตดิตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  

494,000.- 492,000.- ทุนส ารอง 
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ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

11 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ 5  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นเช่ือมถนนบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองเต็ง   
จุดสิ้นสุด หนองปักก่ิง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.5  เมตร ยาว 
1,340 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  708.75  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น 
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้นทีด่ินนางวันทอง  ฉิมนอก จุดสิ้นสุด ทีด่ิน 
นายพวง  ทศภักดิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร คดิเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
180  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น    ติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  

365,000.- 363,000.- ทุนส ารอง 

12 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านหนองหว้า  หมู่ 6  
จุดเร่ิมต้น(ต่อจากของเดิม)ที่ดินนายค าม ี ป้องค าไหล  
จุดสิ้นสุด ฟาร์มหมูนายทองวดั  สุนทวงษ์  ขนาดผวิจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  352.8  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  

300,000.- 298,000.- ทุนส ารอง 

13 อุตสาหกรรมการ
โยธา 

โครงการขุดลอกร่องน้ าสระขาม  หมู่ 4  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงก าหนด  

300,000.- 298,000.- งบกลาง 

รวม 13 โครงการ 4,912,000.- 4,844,000.-  
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สรุปผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสงู  

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 แผนพัฒนาท้องถ่ิน   จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 228 โครงการ   โครงการที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติจ านวน 61 

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.75 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสงู  

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จ านวนโครงการทั้งหมด 61 โครงการ  สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 45 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.77  ของโครงการตามแผนด าเนินงาน    

3.2 การประเมินผล 

  ปีงบประมาณ 2562 งานนโยบายและแผนได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยด าเนินการ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นต าบลโคกสูงใน

ภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

  2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยประเมินความพึงพอใจ

ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้แก่ 

  1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 

  2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงใน

ภาพรวม ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ 

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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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึง

พอใจในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

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 าเนินโครงการตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู สรุปได้

ว่าในปีงบประมาณ 2562 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.89 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

ในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ใน

สัดส่วนที่ต่ าสุด ร้อยละ 60.00 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3) 

  เพื่อเป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้คะแนนความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 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 2562 สรุปได้ว่าประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พอใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 

7.64 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.41 ส่ว นยุทธศาสตร์ที่

ประชาชนพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 90.00 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64  
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ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่าง

สม่ าเสมอ โดยก าหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 

  2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกส ารวจความ

ต้องการของประชาชนก่อน เพื่อน าเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  3. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมี

ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 

  4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงาน

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 

  5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในข้ันตอน

ไหนบ้าง เพื่อที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 

  6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม

รายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในก าหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 

  7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

 

 


