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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่
ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความส าเร็จของ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความส าคัญเพ่ือวัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานขององค์กร ตลอดปีงบประมาณ และน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น น าไปใช้
ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

  ตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริห ารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ก ากับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงานนโยบายและ
แผนท าหน้าที่รวบรวม และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ ลุล่วง 
หากค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ 
หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 
 การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด 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 จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน  กรรมการ 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน   กรรมการ 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน   กรรมการ 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน    กรรมการ 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  



6 

 

 
 

วิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ์ 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 
วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
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- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวนปรับปรุง
แก้ไข 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน
ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตาม เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ติดตามการใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2561 
  ครั้งที่ 2  (ตุลาคม 2560- ตุลาคม 2561) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561 
  2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา
ผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละสองครั้ง ก่อนที่จะ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่
ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นข้อมูลในการจัดล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

3.1 การติดตาม  ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560- ตุลาคม 2561)   
การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 

2561  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เป็นกรอบใน
การด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมาย
ด าเนินการในปี 2561 ไว้จ านวน 245  โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 111,262,000 บาท และผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จ านวน  77  โครงการ   และได้ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 
8 รายการ รวมเป็น 85 โครงการ งบประมาณ 24,658,807.- บาท  และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 12 
โครงการ งบประมาณ 2,550,000.- บาท 
การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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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)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่ 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 นันทนาการและส่งเสรมิ
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   เมื่อวนัท่ี 25 กันยายน 2560   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ   จ านวน  77  โครงการ    
และได้ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 8 รายการ รวมเป็น 85 โครงการ งบประมาณ 24,658,807.- บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ด้านเมืองน่าอยู ่ 47 8,242,000.- 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 11,889,000.- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 15 4,477,807.- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร 4 50,000.- 

รวม 85 24,658,807.- 
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การติดตาม  ครั้งที่ 2  รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2560– กันยายน 2561) 
โครงการตามแผนด าเนินงานและโครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์/ตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ ส านัก/กอง แผนงาน โครงการตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

โครงการที่ปฏิบัติได้ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายเหตุ 

1 ส านักปลดั แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 666,400.- 10 159,932.-  
2 กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารงานคลัง) 2 31,600.- 2 30,800.-  
3 ส านักปลดั แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
1 
2 

 
30,000.- 
73,300.- 

 
1 
2 

 
30,000.- 
58,230.- 

 

4 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
4.1งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศกึษา 
4.2งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

 
3 
6 

 
105,300.- 

3,996,907.- 

 
2 
6 

 
35,100.- 

3,612,781.62 

 

5 ส านักปลดั แผนงานสาธารณสุข 
5.1งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 
5.2งานโรงพยาบาล 
5.3งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
1 
3 
2 

 
3,300.- 

175,000.- 
310,000.- 

 
- 
3 
2 

 
- 

320,811.- 
312,595.- 

 

6 กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 31,900.- 
 

1 14,000.- 
 

 

7 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 
7.1งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 
7.2งานไฟฟ้าถนน 

 
3 
4 

 
295,200.- 

680,552.77 

 
2 
3 

 
294,300.- 

359,055.61 

 

8 กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 200,000.- 
 

3 132,400.- 
 

 

 
 



15 

 

 
 

ล าดับที ่ ส านัก/กอง แผนงาน โครงการตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

โครงการที่ปฏิบัติได้ 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.- 

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

11 ส านักปลดั 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.- ก่อหนี้ผูกพัน 

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

ล าดับที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัต ิ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

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

2 บริหารงานทั่วไป โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 400,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

3 บริหารงานทั่วไป โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน ต าบลโคกสูง 

30,000.- 28,832.-  

4 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 บริหารงานทั่วไป โครงการทัศนศึกษาดูงาน 20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

6 บริหารงานทั่วไป โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
 

15,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

7 บริหารงานทั่วไป โครงการประชมุประชาคมจดัท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

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

33,000.- 28,000.-  

9 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว 

10,400.- 13,000.- โอนเพิ่ม 
2,700.- 

10 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 

16,000.- 15,900.-  

11 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระเต็น 
ตามโครงการจดัตัง้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 20,000.-  

12 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองกี่ตาม
โครงการรัฐพิธี 

15,000.- 15,000.-  

13 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 6,000.- 6,000.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

14 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบข้อแขง็ 19,000.- 19,000.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

15 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบล้อจักรยาน 12,000.- 12,000.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

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

ล าดับที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 บริหารงาน
คลัง 

โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

22,000.- 21,900.-  

2 บริหารงาน
คลัง 

โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์  Multifuncion  
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า (18หน้า/นาที) 

9,600.- 8,900.-  

รวม  2  โครงการ 31,600.- 30,800.-  

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 
3.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองกี่
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

30,000.- 30,000.-  

รวม  1  โครงการ 30,000.- 30,000.-  

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 
3.2 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

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

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวด า 
(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
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

- การศึกษา โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ - ไม่มีการเบิกจ่าย โอนลดไป
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 การศึกษา โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศกึษา 

20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศึกษา โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) 

16,000.- 15,900.-  

3 การศึกษา โครงการจดัซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 

19,300.- 19,200.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

รวม  3 โครงการ 105,300.- 35,100.-  
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4.แผนงานการศึกษา (กองการศกึษา) 
4.2(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 –เป็นวัสดุอุปกรณส์ื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง  

188,700.-  

 

 

725,300.- 

 
 
 
 

2 การศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 -สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสูง 

543,900.-   

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

4 การศึกษา อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตต าบลโคกสูง
ตามโครงการจดัหาสื่อการ
เรียนรู ้บุคลากร  
และอุปกรณ์การเรียนการสอนใหแ้ก่
โรงเรียนในเขตต าบลโคกสูง  

150,000.- 150,000.- 

 

 

 

5 การศึกษา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
โคกสูง 

50,000.- 50,000.-  
 

6 การศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
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
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิดLED ขาวด า(18 หน้า/นาที) 

3,300.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 3,300.- -  
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5.แผนงานสาธารณสุข  (ส านกัปลัด) 
5.2 (งานโรงพยาบาล) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 15,000.- 600.-  

2 สาธารณสุข โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000.- 
      

83,431.- โอนเพิ่ม 
76,000 

3 สาธารณสุข โครงการ 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

150,000.- 236,780.- โอนเพิ่ม 
87,000 

รวม  3  โครงการ 175,000.- 320,811.-  

5.แผนงานสาธารณสุข  (ส านกัปลัด) 
5.3 (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจดัตั้งธนาคารขยะ 10,000.- 8,595.-  

2 สาธารณสุข โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน 300,000.- 304,000.- 
 

โอนเพิ่ม 
36,000 

 
ผกูพนั 

32,000.- 
 

รวม  2  โครงการ 310,000.- 312,595.-  

6.แผนงานสังคมสงเคราะห ์(กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สังคมสงเคราะห ์ โครงการจดัซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,900.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สังคมสงเคราะห ์ โครงการจดัซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก 14,000.- 14,000.-  

3 สังคมสงเคราะห ์ โครงการอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  3  โครงการ 31,900.- 14,000.-  
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7.แผนงานเคหะและชมุชน (กองช่าง) 
7.1  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน)                                                                                                                                                                    

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

  22,000.-   21,900.-  
 

2 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจดัซื้อส ารองไฟ ขนาด 800 VA 3,200.- 2,400.-  

3 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ต าบลโคกสูง หมู่ที่ 1-7 

  270,000 270,000 โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

รวม  3 โครงการ 295,200.- 294,300.-  

7.แผนงานเคหะและชมุชน (กองช่าง) 
7.2  (งานไฟฟ้าถนน)                                                                                                                                                                    

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโคกสูง 
หมู่ที ่1 จากบริเวณประปาชุมชนบา้นหนองหัว
ช้าง ถึงบริเวณที่นายใส  ยิ้มผุ ความยาวรวม 
700 เมตร 

250,000.- 248,162.96  

2 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านโนนสวรรค ์
หมู่ที ่3  จากบริเวณที่ท าการ อบต.โคกสูง ถึง
บริเวณที่ นายเสน ชนะน้อย      ความยาว
รวม 500 เมตร 

300,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  
 

3 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านหนองหว้า 
หมู่ที ่6 จุดที่ 1 บริเวณบ้าน 
นายทองใบ พะนารินทร์  ถึงบริเวณบ้านนายสี 
อุปมี ความยาวรวม 50 เมตร 
จุดที่ 2  บริเวณบ้านนายนคร  พุดสังข ์
ถึงบ้านนางศศิธร พะนารินทร์ ความยาวรวม 
50 เมตร 

100,000.- 80,339.88  

4 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 2จากบริเวณบา้น
นางติ๋ม  คุณช่ืน  ถึงบริเวณบ้าน 
นายสวาส  ทศมาศ  ความยาวรวม 120 เมตร 

30,552.77.- 30,552.77.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

รวม  4  โครงการ 680,552.77 359,055.61  
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8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน
ครอบครัว 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

3 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว 

10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

4 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลโคกสูง 20,000.- 32,400.- โอนเพิ่ม 
12,400.- 

5 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าวดัปฏิบัติ
ธรรม 

30,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

6 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 50,000.- 
 
 

  

50,000.-  

7 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 50,000.- 
 

  

50,000.- โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

รวม  7  โครงการ 200,000.- 132,400.-  

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 
9.1 (งานกฬีาและนันทนาการ) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส ์ 200,000.-  ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 200,000.-   -  
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9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 
9.2 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 20,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันลอยกระทง 40,000.- 39,925.-  

3 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

เพิ่ม 
20,900.- 

4 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

40,000.- 39,725.-  

6 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000.- 41,000.-  

7 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.- 10,000.-  

8 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของ
ดีเมืองหนองกี่ 

50,000.- ไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  8  โครงการ 260,000.- 190,875.-  
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10.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน 
หนองนกเขา หมู่ที่ 8 
ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นทีด่นิ 
นายธีระชัย   มาศร ี  จุดสิ้นสดุบรเิวณ
ที่ดินนายธีระชัย   มาศร ี   
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 390 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

200,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

200,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคขูาด 
หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.  
-ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 57 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า
143 ตารางเมตร 
 -ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร วางท่อระบาย
น้ า ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 1 
จุด รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

479,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

478,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรยีบร้อย วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 1 
จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้ายคิดเป็น  

149,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

149,000.- 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 552 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรยีบร้อย วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 1 
จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

292,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

292,000.- 

 

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะเดา
หวาน หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว227
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 908 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรยีบร้อย วางท่อระบายน้ า
คอนกรีต ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 1 
จุด รวม 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

478,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

478,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 

 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
บ้านคูขาด หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4019  จุดส้ินสุดท่ีดินนาย
สังวาล  นพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล   โคกสูง
ก าหนด  ช่วงท่ี 2  จุดเริ่มต้นท่ีดิน 
นางพิศมัย  พันธ์สวัสดิ์  จุดส้ินสุดท่ีดิน 
นายสวัสดิ์  สาลาจักษ์ ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

196,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

196,000.- 

 

7 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ช่วงท่ี 1  จุดเริ่มต้นระบบประปาผิวดินทิศ
ตะวันออกสระหนองบก  จุดส้ินสุดทิศ
ตะวันตกสระหนองบก ขนาดผิวจราจรลูกรัง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 312 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล   โคกสูง
ก าหนด   
ช่วงท่ี 2  จุดเริ่มต้นท่ีดินนายสวัสดิ์  ทศ
มาศ  จุดส้ินสุดท่ีนายประสาน  ทิพย์
ทอง ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,110 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 777 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

210,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

210,000.- 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

8 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างระบบประปา 
บ้านหนองนกเขา หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างประปา บ้าน
หนองนกเขา หมู่ท่ี  8 ต าบลโคกสูง  อ าเภอ
หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์   
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินหอถังเหล็กส าเร็จ
รูปทรงถ้วยแชมเปญ   ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  20  ลูกบาศก์เมตร  เครื่องสูบน้ าหอย
โข่ง  ขนาด 2 แรงม้า  พร้อมติดต้ังระบบ
ควบคุมเครื่องสูบน้ าและระดับน้ าแบบ
อัตโนมัติ  และปักเสาไฟฟ้า คสล. รวมพาด
สายไฟฟ้า  ติดตั้งมอเตอร์
ไฟฟ้า  ขนาด 15 แอมแปร์  220 โวลท์  
หรือ 380 โวลท์  พร้อมเปิดใช้งานได้และ 
งานท่อจ่ายน้ า ท่อ พีวีซี. แข็งแบบท่อปลาย
บาน  ช้ัน 13.5 (ท่อประสาน)งานฐานรากถัง
กรอง และงานฐานถังกรองสนิมเหล็กส าเร็จรูป
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับกรองน้ าภายในถังกรอง  และงาน
อุปกรณ์ระบบท่อภายนอกถัง ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

460,000.- 460,000.-  

9 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี บ้าน
หนองหว้า  หมู่ที่ 6 
ก่อสร้างก่อสรา้งรางระบายน้ ารูปตัววี ช่วง
ที ่1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  
จ านวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวต่อทอ่
เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 165 เมตร ลึก 0.30 
เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรตีขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 40 ท่อ
น พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

211,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

211,000.- 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

10 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า บ้านสระตะเคียน 
หมู่ที่ 7 ขุดลอกคลองส่งน้ า สภาพเดิม คลอง
ส่งน้ าเดิมกว้าง 13 เมตร ยาว 380 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ด าเนินงานใหม ่ขุดลอกพร้อม
ขนดินทิ้งขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 380 เมตร ลึกเพิ่ม 2 เมตร รวม
ลึก 5 เมตร ปริมาณดินขุด 6,850 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งพ้ืนท่ีด าเนินการ
เรียบร้อย วางท่อคอนกรีตขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 9 จุดๆ
ละ 9 ท่อน รวม 81 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

368,000.- 368,000.-  

11 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลงังาน
แสงอาทิตย ์ บ้านคูขาด  
หมู่ที่ 2 ตดิตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 3 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

162,000.- 162,000.-  

12 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลงังาน
แสงอาทิตย ์ บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 1 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 4 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

216,000.- 216,000.-  

13 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลงังาน
แสงอาทิตย ์ บ้านโนนสมบูรณ ์
หมู่ที่ 5 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 4 ต้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

216,000.- 216,000.-  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

14 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ 8  

16,000.- 

 

ก่อหนี้ผูกพัน 

16,000.- 

โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

15 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่ 7  

19,000.- ก่อหนี้ผูกพัน 

19,000.- 
 

โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

16 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลกูรังถนนบ้าน
สระตะเคียน หมู่ที่ 7 

150,000.- ก่อหนี้ผูกพัน 

150,000.- 

โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

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

11.แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การเกษตร โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ 

10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร 

10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 การเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและ
น้ าหมักชีวภาพ 

20,000.- 
 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 การเกษตร โครงการอบรมปลูกพืชผักพันธุ์พ้ืนเมือง 10,000.- 
 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การเกษตร จัดซื้อตู้เหล็ก 4  ลิ้นชัก 7,900.- 
 
 

7,900.- 
 

 

รวม  5  โครงการ 57,900.- 7,900.- 
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12.แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

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

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

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

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

 
13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 
13.1(โครงสร้างพื้นฐานประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

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

339,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

339,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
คูขาด หมู่ที่ 2  ช่วงที่ 1จุดเริ่มต้น บ้าน 
นายเสวย  แทนนคร  จุดสิ้นสุด สีแ่ยก
กลางบ้านคูขาด ช่วงที่ 2 จุดเริ่มตน้เช่ือม
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 
จุดสิ้นสุดบ้านนายบันลือ  ภูค าศักดิ์ 

289,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

289,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น ท่ีดนิ 
นายสงวน  แสนมั่น  จุดสิ้นสดุ สี่แยกบ้าน 
นายสวิน  เสาแก้ว 

218,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

218,000.- 

 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

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

485,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

485,000.- 
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13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 
13.1(โครงสร้างพื้นฐานประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสมบรูณ์  หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 
จุดเริม่ต้นเชื่อมถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท หมายเลข  2040 จุดสิ้นสดุ บ้าน
นายแสวง  หมอดง ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น 
ทิศตะวันออกหน้าวัดโนนสมบรูณ์  
จุดสิ้นสุดวัดบา้นโนนสมบูรณ ์

468,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

468,000.- 

 

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบ้าน
นายหนูแดง  เวียกไธสง จุดสิ้นสุด บ้าน
นายบุญเลี้ยง  มาทา 

500,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

500,000.- 

 

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

13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 
13.2(โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลูกรัง) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลกูรัง บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 1  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นท่ีดิน 
นายธานี  ลาละคร จดุสิ้นสุด ที่ดิน 
นายชาลี  เทียงอวน ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น ที่ดินนาย
น้อย ปะทิทัง  จุดสิ้นสุดทีด่ิน นายไพทูล  ฉิมจารย ์

52,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

52,000.- 

 

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2  
จุดเริม่ต้นทิศเหนือหนองใหญ ่จุดสิ้นสุด บ้าน 
นางบุญถิน  สังวร 

30,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

30,000.- 

 

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลกูรัง บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ 3   
จุดเริม่ต้นที่ดินนายเซียม  ปะทิทัง จุดสิ้นสดุ  
ที่ดินนายสลิด   ศรสีาคร 

34,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

34,000.- 

 

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่
ที่ 4  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน 
นายปัญญา  จันทร์สด จดุสิ้นสุด บ้าน 
นายนิวัติ พุ่มเกตุ  ช่วงที่ 2  จุดเริ่มต้น บ้าน 
นายนิวัติ พุ่มเกตุ    จุดสิ้นสดุที่ดิน 
นายบัวลอย  ทุลาไธสง 

62,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

62,000.- 
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13.เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) 
13.2(โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลูกรัง) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

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

บ้านนายสุบิน  พรมานอก จุดสิ้นสดุที่ดิน 
นายสมศักดิ์  พรมานอก 

27,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

27,000.- 

 

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6  จุดเริ่มต้นที่ดิน
นางทัศนีย์  เดชสายบัว จุดสิ้นสดุ ที่ดิน 

นายสวัสดิ์  ธุลาไธสง   

46,000.- ก่อหนี้ผูกพัน   

46,000.- 

 

รวม  6  โครงการ 251,000.- 251,000.-  

สรุปผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 245 โครงการ   โครงการที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติจ านวน 77 
โครงการ  ตั้งเป็นรายการใหม่จ านวน 8 รายการ และเงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม)จ านวน 12 
รายการ รวมเป็น  97  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  39.59  สรุปรายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ จ านวนโครงการตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
146 โครงการ  โครงการตามแผนที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  32.19 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการตามแผนประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 65 โครงการ  โครงการตามแผนที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29.23 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น จ านวนโครงการตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 26 โครงการ  โครงการตาม
แผนที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  57.69 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร จ านวนโครงการตามแผนประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 8 โครงการ  โครงการตามแผนที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
50.00 
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  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จ านวนโครงการทั้งหมด 77 โครงการ   โอนตั้งรายการใหม่จ านวน 8 รายการ
และจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 12 รายการ  รวมเป็น   97 โครงการ  และสามารถด าเนินงานได้ทั้งหมด 74 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.08  สรุปรายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ จ านวนโครงการทั้งหมด 58 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการทั้งหมด 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.58 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 13  
โครงการคิดเป็นร้อยละ  22.42 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ จ านวน
โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.94 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ทั้งหมด 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 21.06 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  จ านวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 13 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 86.66 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 13.34 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร   จ านวนโครงการทั้งหมด 5 
โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการทัง้หมด 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 80.00   
3.2 การประเมินผล 

  ปีงบประมาณ 2561 งานนโยบายและแผนได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงใน
ภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

  4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึง
พอใจในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /  
กิจกรรม 

48 60 - 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

32 70 - 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

42 30 - 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

34 70 2 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

30 76 - 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16 90 2 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น     

28 66 2 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน 

32 92 2 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

28 78 - 

ภาพรวม 32.22 70.22 0.88 
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ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 

  เมื่อพิจารณาการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง สรุปได้
ว่าในปีงบประมาณ 2561 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 92.00 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ใน
สัดส่วนที่ต่ าสุด ร้อยละ 60.00 
  แต่เมื่อพิจารณารวมในส่วนของความพึงพอใจในแผนพัฒนาฯ ระดับพอใจและพอใจมาก และ
คิดเป็นร้อยละ 85.35 ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ

32.22

70.22

0.88



36 

 

 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3) 
  เพ่ือเป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้คะแนนความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน 
ยุทธศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ 7.64 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 7.41 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

7.21 

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 7.18 

ค่าเฉลี่ยรวม 7.36 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี 2561 สรุปได้ว่าประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พอใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
7.64 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.41 ส่วนยุทธศาสตร์ที่
ประชาชนพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงใน
ภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 90.00 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64  
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ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ โดยก าหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
  2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้ออกส ารวจความ
ต้องการของประชาชนก่อน เพ่ือน าเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  3. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 
  4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงาน
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
  5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในขั้นตอน
ไหนบ้าง เพ่ือที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 
  6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในก าหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 
  7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 


