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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 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ก ากับการใช้

งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและท้องถ่ิน ดังนั้น การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรได้รับการ

ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้
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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

ที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
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การด าเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือ

ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 

(On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็น

สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

  1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน   

  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน   

  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     

  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน      

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (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

น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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วิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ์ 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

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. 2563 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง

ติดตามการใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2563 

 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนธันวาคม 2563 

  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 ก่อ นที่จะ

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 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)   

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 256 3  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการในปี 2563 ไว้  จ านวน 230  โครงการ เป็นเงิน

งบประมาณ 103,550,010.-บาท และเพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1/2563 สภาพิจารณาอนุมัติ  เม่ือวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563  

จ านวน  29  โครงการ  งบประมาณ 15,403,000.- บาท  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ จ านวน  68  โครงการ  22,022,023.- บาท  โอนเพื่อตั้งรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  178,990 

บาท  และเงินนอกงบประมาณ  รายการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 14 โครงการ  งบประมาณ  5,265,000.- บาท   รายการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  10,000,000.-  บาท 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
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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 1  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) 

            สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

                                     ตามข้อบัญญัติ  และตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ล าดบั

ที่ 
แผนงาน โครงการตาม

ข้อบญัญตั ิ
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

8 516,500.- 2 45,000.- ส านักปลัด หน้า 17 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

5 330,200.- 1 28,542.- ส านักปลัด หน้า 17-18 

3 แผนงานการศึกษา 8 4,022,993.- 8 1,719,865.56 กองการศึกษา หน้า 18-19 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

6 829,530.- 2 407,990.- ส านักปลัด หน้า 19 

5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 10,000.- - - กองสวัสดิการ
สังคม 

หน้า 20 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 250,000.- - - กองช่าง หน้า 20 

7 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 210,000.- 1 17,700.- กองสวัสดิการ
สังคม 

หน้า 20 

8 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

8 480,000.- 1 199,875.- กองการศึกษา หน้า 21 

9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

18 3,914,000.- - - กองช่าง หน้า 22-27 

10 แผนงาน
การเกษตร 

4 61,000.- - - ส านักปลัด หน้า 28 

11 แผนงานงบกลาง 7 11,788,800.- 6 6,376,000.- -กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองช่าง 

หน้า 28 

รวม 11 แผนงาน 71 22,413,023.- 21 8,794,972.56  คิดเป็นร้อยละ
29.57 ของ
โครงการ
ทั้งหมด 
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สรุปโครงการโอนตั้งรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

1 141,720.- 1 141,720.- ส านักปลัด หน้า 29 

2 แผนงาน 
สาธาณสุข 

1 37,270.- 1 37,154.- ส านักปลัด หน้า 29 

รวม 2 แผนงาน 2 178,990.- 2 178,874.-   
 

สรุปโครงการงบอุดหนุนเฉพะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2 10,000,000.- - - กองช่าง หน้า 29 

รวม 1 แผนงาน 2 10,000,000.- - -   
 

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ล าดบั
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ
 

1 แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

14 5,265,000.- 11 3,714,000.- กองช่าง หน้า 29 

รวม 1 แผนงาน 14 5,265,000.- 11 3,714,000.-   
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด)  

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 บริหารงานทั่วไป โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 300,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่น 

30,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 บริหารงานทั่วไป โครงการทัศนศึกษาดูงาน 100,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 บริหารงานทั่วไป โครงการประชุมประชาคมจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

5 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 4,500.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

6 บริหารงานทั่วไป โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล 

22,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

7 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.- 30,000.-  

8 บริหารงานทั่วไป อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการรัฐพิธี 

15,000.- 15,000.-  

รวม  8  โครงการ 516,500.- 45,000.-  

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) 

20,100.- 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองก่ี
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

  30,000.- 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  2  โครงการ 50,100.-   
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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.- 

28,542.-  

2 
การรักษาความ

สงบภายใน 

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัย
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

20,100.- 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 
การรักษาความ

สงบภายใน 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
 

200,000.- 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  3  โครงการ 280,100.- 28,542.-  

3.แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 

3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
แผนงาน
การศึกษา  

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

17,000.- 16,900.- 
 

รวม  1  โครงการ 17,000.- 16,900.-  

3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 –เป็นวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง  

 
  

=818,920.- 

 
            370,100.- 

 
 
 
 

2 การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 -สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกสูง 

    

3 การศึกษา โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,073,073.- 228,865.56 ผูกพัน 

498,661.68 

4 การศึกษา โครงการจัดชุดโต๊ะอาหารเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

54,000.- 54,000.-  

5 การศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์   

 

1,860,000.- 910,000.-  
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6 การศึกษา อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา 
กลุ่มโรงเรียนโคกสูง 

50,000.- 50,000.- 
 

 

7 การศึกษา อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตต าบลโคกสูง
ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ บุคลากร  

และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในเขตต าบลโคกสูง  

150,000.- 90,000.-  

รวม  7 โครงการ 4,005,993.- 1,702,965.56  

 

4.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

4.1 (งานโรงพยาบาล) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สาธารณสุข โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

43,000.- 
      

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 สาธารณสุข โครงการ 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

192,530.- 119,990.- 
 

 

รวม  3  โครงการ 245,530.- 119,990.- 
 

 

4.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด) 

4.2 (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน 20,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สาธารณสุข อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสารณสุข 160,000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 สาธารณสุข โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.โคกสูง 

596,000.- 288,000.-  

รวม  3  โครงการ 584,000.- 288,000.-  
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5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 

5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สังคมสงเคราะห์ โครงการอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 10,000.- -  

6.แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

6.1  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เคหะและ
ชุมชน 

โครงการจัดท าระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 

250,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  1  โครงการ 250,000.- -  

                                                                                                                             

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
เกษตรสิ่งทอ 

25,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

35,000.- 17,700.-  

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการเยาวชนต้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

40,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในต าบล 

30,000.- 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

5 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในต าบล 

20,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

6 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 60,000.- 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  6  โครงการ 210,000.- 17,700.-  
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8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

8.1 (งานกีฬาและนนัทนาการ) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ 200,000.- 199,875.-  

รวม  1  โครงการ 200,000.- 199,875.-  

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษา) 

9.2 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 50,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

50,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

5 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

6 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองก่ี 

50,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

7 การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  7  โครงการ 280,000.- -  
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10.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(งานโครงสร้างพื้นฐาน) 

ล าดั
บที ่

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.โคกสูง  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  10  เมตร  
พ้ืนที่ใช้สอย  50   ตารางเมตร  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 70 ข้อ 170 

150,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนโยธา 
ขนาดกว้าง  5.70  เมตร  ยาว  12  เมตร  
พ้ืนที่ใช้สอย  68.40 ตารางเมตร  
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 70 ข้อ 170 

100,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
หนองหว้า หมู่ 6 
จุดเร่ิมต้นบ้านนายจุ่น  หอมวัน   
จุดสิ้นสุดที่ดินนายแย้ม  หอมวัน   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  135  เมตร  
 หนา 0.15  เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  540  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.30 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน     1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด    
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 46 ข้อ 68 

300,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 
จุดเร่ิมต้นบ้านนายวิเชียร  เทพรัง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายเตือน  บัวส่อง   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  186  เมตร  
 หนา 0.15  เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  744  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.30 เมตร  ทั้งสองข้างพร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน     1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด    
อยู่ในเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 44 ข้อ 60 

400,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
โนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 
 ช่วงที ่ 1  จุดเร่ิมต้น   
บ้านนายไพฑูรย์  แสงกล้า  จุดสิ้นสุด   
บ้านนายสมศรี  เทียมจันทร ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว 93  เมตร  หนา  0.15  เมตร  คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  465  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.30 เมตร  วาง
ท่อ  PVC  ขนาด  8”  จ านวน  1  จุด  รวม  2  ท่อน  ช่วง
ที ่ 2  จุดเร่ิมต้น  บ้านนายไพฑูรย์  แสง
กล้า  จุดสิ้นสุด  บ้านนายส าราญ  ทองภูบาล   
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ยาว  48  เมตร  หนา  0.15 เมตร  คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.30  เมตร  วาง
ท่อ  PVC  ชั้น  8”  จ านวน  1  จุด  รวม  2  ท่อน  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด    
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) หน้า  43  ข้อ  53   

40,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

6 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ
ตะเคียน หมู่ 7  
จุดเร่ิมต้นบ้านนายสัมฤทธิ ์ พะรัมย์  จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายพล คณานุรักษ์  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา 0.15  เมตร  คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  216   ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า   48   ข้อ  78  

109,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

7 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4   
จุดเร่ิมต้นบ้านนายแสวง  โพธ์ทา  จุดสิ้นสุด   
บ้านนางกุลทอง  นามมูล ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5  เมตร  ยาว  103  เมตร  หนา 0.15  เมตร  คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  515  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.50 เมตร    ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน     1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  43  ข้อ  55    

300,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

8 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรังถนน 
บ้านสระตะเคียน หมู่ 7   

จุดเร่ิมต้นที่ดินนายด ารง  บัวสอน  จุดสิ้นสุดที่ดิน 
นางหวึ่ง  ชัยชนะ  ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง   4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  600  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมท าการปรับเกลี่ยบดอัด
แน่น  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  คิดเป็น
เงินงบประมาณ  240,000.-บาท 
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนต าบล ม.67 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า   48   ข้อ  77 

240,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

9 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างแผงรั้วก้ันขยะสระหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 1  
ก่อสร้างรั้วก้ันขยะ 
ยาว  90  เมตร  สูง  2.30  เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด คิดเป็น
เงินงบประมาณ  100,000.-บาท 
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนต าบล ม.67 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 (พ.ศ.2561-2565) หน้า  49  ข้อ 82    

100,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

10 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดาหวาน  
หมู่ที่ 4 
ติดตัง้ระบบผลิตน้ าประปาด้วยดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย ์ ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า  32  ข้อ 7 

250,000.- 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

11 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี  
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 
ขนาด
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  131  เมตร  ลึก  0.30   
เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีต
ขนาด  0.30  เมตร  จ านวน  7  ท่อน  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงก าหนด  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  54  ข้อ  97  

85,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
 

 

12 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์
และกลุ่มอาชีพ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 
จุดด าเนินงาน  บ้านคูขาด  หมู่  2  ต าบลโคก
สูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  ก่อสร้างห้องน้ า
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  4  เมตร  พ้ืนที่ใช้
สอย  12  ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  58  ข้อ 121    

100,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย โอนเพ่ิม 
30,000 บาท 

13 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรง
ถ้วยแชมเปญ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ ารูปทรงถ้วย 
แชมเปญ  ขนาด  20  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  38  ข้อ  34  

350,000.- 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

14 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการขุดลอกสระหนองหัวช้าง บ้านโคกสูง 
หมู่ 1 
สภาพเดิม  ฝั่งทิศเหนือขนาด
กว้าง  10  เมตร  ยาว  130  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  1.50  เมตร ด าเนินงานใหม ่ขุดลอกพ้ืนที่ก้น
สระพร้อมขนดินทิ้งขนาด
กว้าง  10  เมตร  ยาว  130  เมตร  ลึก
เพ่ิม  2.50  เมตร  รวมลึก  4  เมตร  ปริมาณดิน
ขุด  3,250   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
พ้ืนที่ด าเนินการเรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงก าหนด   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า  38  ข้อ  31 

150,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
 

 

15 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง  ตามรายการดังนี ้
1. บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จ านวน 2 ต้น  เป็น
เงิน 80,000 บาท 
2. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่5  จ านวน 3 ต้น เป็น
เงิน 120,000 บาท 
3. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จ านวน 1 ต้น เป็น
เงิน 40,000 บาท 
4. บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จ านวน 1 ต้น เป็น
เงิน 40,000 บาท 
5. บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จ านวน 2 ต้น เป็น
เงิน  80,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 360,000 บาท 
ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนต าบล ม.67 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า   51,52   ข้อ 90    

360,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

16 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะสระหนอง
ใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 
ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณสระหนองใหญ่บ้านคู
ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์  จุดเร่ิมต้น  ด้านหน้าสระหนองใหญ่บ้านคู
ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัด
บุรีรัมย์   
ติดตัง้เสาไฟส่องสว่างจ านวน  14  ต้น  วางท่อ
ระบายน้ า
ขนาด  0.80  เมตร  จ านวน  35  ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า  32  ข้อ 8 

450,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
 

 

17 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตดาด
หน้าท่อ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 
วางท่อ  คสล.  พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้าท่อบ้านคู
ขาด  หมู่  2  ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์  วางท่อระบายน้ าค
สล.  ขนาด  0.60  เมตร  8  ท่อน  จ านวน  5  จุด  
รวมทั้งหมด  40  ท่อน  พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้า
ท่อทั้งสองดา้น  จ าวน  5  จุด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงก าหนด  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า   53  ข้อ  94 

50,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

18 อุตสาหกรรม
การโยธา 

โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านหนองนกเขา 
หมู่ที่ 8 
วางท่อระบายน้ า  บ้านหนองนกเขา  หมู่  8  ต าบล
โคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  วางท่อระบาย
น้ าPVC.  ขนาด  8”จ านวน  2  ท่อน  ท่อระบาย
น้ าคสล.  ขนาด  0.60  เมตร  11  ท่อน  พร้อมเท
คอนกรีตดาดหน้าท่อ  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนด   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า  49  ข้อ 81 

20,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  18  โครงการ 3,914,000 -  
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11.แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 การเกษตร โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ 

15,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 การเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

15,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

3 การเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ 

20,000.- 
 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

4 การเกษตร โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า 11,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  4  โครงการ 61,000.- -  

12.แผนงานงบกลาง  

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,622,600 4,174,400.- 
ผูกพัน 463,200 

 

2 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,715,200 1,881,600.- 
ผูกพัน 214,400 

 

3 งบกลาง โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.- 2,000.-  

4 งบกลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเดา
หวาน  หมู่ 4 
  

180,000.- 180,000.-  

5 งบกลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิมพร้อม
เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านสระตะเคียน หมู่ 7  
 

63,000.- 63,000.-  

6 งบกลาง โครงการจ้างขุดร่องน้ าสระหนองใหญ่  
บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 

75,000.- 75,000.-  

7 งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ าบาลดาล 
บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 

73,000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  7  โครงการ 11,788,800.- 6,376,000.-  
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โอนตั้งรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด)  

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 บริหารงานทั่วไป โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 141,720.- 141,720.-  

รวม  1  โครงการ 141,720.- 141,720.-  

2.แผนงานสาธารณสุข  (ส านักปลัด)  

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19)และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง 

37,270.- 37,154.-  

รวม  1  โครงการ 37,270.- 37,154.-  

งบอุดหนนุเฉพาะกิจ จ านวน 2 รายการ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(งานโครงสร้างพื้นฐาน) 

ล าดบัที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

อุดหนุน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหต ุ

1 แผนงาน
อุตสาหกรรม 

การโยธา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Pavement 

In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.

77-001 สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1-บ้าน สะเดา

หวาน หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสูง กว้าง 6 เมตร รวมไหล่

ทาง ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอ หนองก่ี จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 

7,600,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

2 แผนงาน
อุตสาหกรรม 

การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.77-003 สายทางบ้านคูขาด-สระ
หนองน้ าปรือ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสูง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 813 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

2,400,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม  2  โครงการ 10,000,000.- -  
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จ่ายขาดเงินสะสม  สภาพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 7 ต.ค.2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  14  โครงการ  

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโคกสูงหมู่ 1 
จุดเร่ิมต้นที่ดิน 
นายจ่อย  สินสุพรรณ์ (ต่อจากของเดิมหนองตาปู่)จุดสิ้นสุด
ที่ดินนางสงวน  ปักโคลาพัง 

 

200,000.- 198,000.-  

2 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูขาด หมู่ 2  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้น ทีด่ินนายสมยั  ฟักช้าง(ต่อจากของเดิม
บ้านนางเสริมศรี ถึงหนองใหญ่)  จุดสิ้นสดุ   
บ้านนายสวิล  เสาแก้ว   
ช่วงที่ 2 ที่ดินนายสงวน  แสนมั่น (ต่อจากของเดิมบ้านนาง
เสริมศรี ถึงหนองใหญ่) จุดสิ้นสุดบ้านนายวินัย ทศหล้า 

348,000.- 345,000 .-  

งบ3 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะเดาหวาน 
หมู่ 4  
จุดเร่ิมต้นบ้านนางบุญกอง  นามมูล(ต่อจากของเดิมบ้าน
นายแสวง  โพธิ์ทา) จุดสิ้นสุดเช่ือมถนนลาดยางบ้านสะเดา
หวาน-โคกสูง 

365,000.- 360,000.-  

4 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ 5  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้านนายเตือน  บัวส่อง(ต่อจากของเดิม
นายวิเชียร  เทพลัง) จุดสิ้นสุด เช่ือมถนนลาดยางบ้านโนน
สมบูรณ์-บ้านหนองเต็ง ต.คลองเมือง อ.จักราช   
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้านนายนิพน  ทาหาร จุดสิ้นสุดบ้าน
นางส า  คาดบัว 
 

426,000.- 420,000.-  

5 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้า 
 หมู่ 6 
 จุดเร่ิมต้นบ้านนายแย้ม  หอมวัน(ต่อจากของเดิม 
นายจุ่น  หอมวัน) จุดสิ้นสุดบ้านนายสี  อุปมี 

 

400,000.- 395,000.-  

6 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกเขา   
หมู่ 8 
จุดเร่ิมต้นที่ดินนายประมาณ  พลเดช 
(ต่อจากของเดิมที่นายธีระชัย   มาศร)ีจุดสิ้นสุดที่ดินนาย
ประหยัด  สอนไธสง  

250,000.- 246,000.-  

7 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ 3 
จุดเร่ิมต้นถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมูท่ี่ 3 จุดสิ้นสุด 
ที่ดินนางสุพรรณี  ชนะน้อย 

300,000.- 298,000.-  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

8 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ 5 
จุดเร่ิมต้นถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 2040
จุดสิ้นสุด ทีด่ินนางไพลิน  เพลียนอก 

300,000.- 298,000.-  

9 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน 
หมู่ 7  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้น ทีด่ินนายสุดชา  อินนอก คันคลอง
อีสานเขียวฝั่งตะวันออก  จุดสิ้นสุด  ทีด่ิน 
นายกว่าง สนทิกลาง 
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้น ทีด่ินนายไสว  ฉิมจารย์ จุดสิ้นสดุทีด่ิน 
นายกว่าง สนทิกลาง 

176,000.- 174,000 .-  

10 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโคกสูง  
หมู่ 1  
จุดเร่ิมต้นบ้าน 
นางสมเพียร เสริฐไธสง จุดสิ้นสุดทีด่ินนายผจญ  เชือกรัมย ์

500,000.- 490,000.-  

11 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสะเดาหวาน 
หมู่ 4  
จุดเร่ิมต้นหน้าเมรุวัดบ้านสะเดาหวาน 
จุดสิ้นสุดบ้านนายแดง  ชนดินอก 

500,000.- 490,000.-  

12 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ บ้านคูขาด 
 หมู่ 2 
  

500,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

13 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการขุดลอกสระหนองหว้า บ้านหนองหว้า 
 หมู่ 6 
 

500,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

14 อุตสาหกรรม 
การโยธา 

โครงการขุดลอกสระตะเคียน บ้านสระตะเคียน 
หมู่ 7  
 

500,000.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวม 14 โครงการ 5,265,000.- 3,714,000.-  
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สรุปผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสงู  

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม  2563   จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ทั้งหมด 230 โครงการ   โครงการที่น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติจ านวน  68  โครงการ  คิดเป็น

ร้อยละ 29.56 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  

ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2562 ถึงเดือนมีนาคม  2563   จ านวนโครงการทั้งหมด 68 โครงการ  สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  18

โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.47  ของโครงการตามแผนด าเนินงาน    

3.2 การประเมินผล 

  ปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผนได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ

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

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิ จในเขต

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)  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม
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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 2563 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 2563 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.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พอ ใจการพัฒนาของ

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 

 

 

 

 


