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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าท่ี
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้นเพื่อให้ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ทราบ  คณะกรรมการหวังว่า
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน          
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
ก ากับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบล     
เกษมทรัพย์ สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเกษมทรัพย์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน   
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเกษมทรัพย์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง         
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์ ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
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หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ 
(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ   
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล   

เกษมทรัพย์ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ธันวาคม 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

 

สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  ในรูปแบบของ e-Plan และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไป
ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีงบประมาณนั้น ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจาก        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ด้วยเอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง     
ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
เกษมทรัพย์  
ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมนิผล 
 

 
 

 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา 

  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) โดยสรุป
ดังนี ้

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 โดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวม 155 โครงการ งบประมาณ 39,693,8๐๐ บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการ 

62 16 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 16 - 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 

26 7 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    และประเพณี 

27 14 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ 
    การบริหารจัดการท่ีดี 

13 6 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7 4 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
    และพลังงาน 

4 2 

รวม 155 49 
 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน ๒๕62 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 36 โครงการ และโครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 13 โครงการ 

 สรุป จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕63 ก าหนดไว้ 155 โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.61 
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แบบ ผ. 02 

  สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติไว้ว่า       
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบล        
เกษมทรัพย์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

"ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี" 
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไว้ 7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

 
  ค. การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น    

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
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แบบ ผ. 02 

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  
2565)  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

2 1,750,000 14 6,580,000 62 19,209,600 32 9,983,000 21 8,165,000 

2. ด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

4 120,000 4 120,000 16 2,726,500 5 420,000 4 120,000 

3. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

22 7,703,500 25 9,209,500 26 9,529,500 25 9,809,500 25 9,809,500 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

23 2,313,800 26 2,588,700 27 2,887,200 24 2,622,300 23 2,627,300 

5. ด้านการเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

8 815,000 9 1,105,000 13 1,626,000 11 1,170,000 9 1,110,000 

6. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 3,390,000 6 1,040,000 7 3,640,000 5 890,000 5 890,000 

7. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

2 35,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 

รวม 67 16,127,300 88 20,718,200 155 39,693,800 106 24,969,800 91 22,796,800 

 
ง.  การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 และได้มีการโอนงบประมาณตามหมวด
รายจ่ายต่าง ๆ  และการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน 61 
โครงการ งบประมาณ 19,079,150 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา        

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
โครงการ งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการ 

24 8,252,350 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 1 10,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 14 8,044,800 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 12 1,942,000 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 5 660,000 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3 150,000 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 2 20,000 
รวม 61 19,079,150 

 
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2564 

 

อบต.เกษมทรัพย ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ

อนุมัติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านเก่านางเหริญ  
    หมู่ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์  

กองช่าง รายได้ อปท. 600,000 

2. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ  
    หมู่ที่ 7 ต าบลเกษมทรัพย์  

กองช่าง รายได้ อปท. 261,650 

3. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3  
    ต าบลเกษมทรัพย์  

กองช่าง รายได้ อปท. 320,000 

4. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองศาลา  
    หมู่ที่ 1 ต าบลเกษมทรัพย์  

กองช่าง รายได้ อปท. 1,720,000 

5. โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา กองช่าง รายได้ อปท. 10,000 
6. โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหลุมข้าว กองช่าง รายได้ อปท. 10,000 
7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    (สายทางคลองข้ีนาค) บ้านเกษม หมู่ที่ 2 ต.เกษมทรัพย์  

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

311,000 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปาุประดา)  
    บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์        

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

363,500 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางทุ่งล)ี  
    บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์        

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

306,400 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย 
      เสกสิทธ์ิ มาส าโรง) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

433,000 
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แบบ ผ. 02 

อบต.เกษมทรัพย ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ

อนุมัติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
11. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทาง 
      คลองล าเชียงสา) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

497,900 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้าง  
      รพ.สต.นางเหริญ)บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

215,900 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย 
      บด น้ าสระน้อย) บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

163,400 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไป 
      ประปาหมู่บ้าน) บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8  ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

433,000 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางคลองตามัย)  
      บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ต.เกษมทรัพย์       

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

215,900 

16. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็  
      (สายทางปุาโจด) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จา่ยขาด 
เงินสะสม 

377,100 

17. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางข้างส านักงาน 
      อบต) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

244,300 

18. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางไปฟาร์ม 
      เกษมทรัพย์ 1) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

370,200 

19. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางท่าตะหลุ่ง)  
      บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์     

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

252,000 

20. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุ่งงาม)  
      บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์       

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

143,100 

21. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน 
      นายสวัสด์ิ) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

110,700 

22. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางคลองหลุมข้าว)  
      บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

167,300 

23. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางเลยีบคลอง 
      ตะขบทิศเหนือ) บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

483,700 

24. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางเลยีบคลอง 
      ล าเชียงสา) บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์ 

กองช่าง จ่ายขาด 
เงินสะสม 

242,300 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
25. โครงการจัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตร ส านักปลัด รายได้ อปท. 10,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
26. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด รายได้ อปท. 6,316,800 
27. เบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักปลัด รายได้ อปท. 1,284,000 
28. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ส านักปลัด รายได้ อปท. 48,000 
29. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอปักธงชัย 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 10,000 

30. โครงการการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส านักปลัด รายได้ อปท. 180,000 
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อบต.เกษมทรัพย ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ

อนุมัติ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
31. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด รายได้ อปท. 40,000 
32. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด รายได้ อปท. 50,000 
33. โครงการเฝูาระวังแก้ไขและปูองกันปัญหาโรคติดต่อ 
      และโรคไม่ติดต่อ 

ส านักปลัด  20,000 

34. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ส านักปลัด รายได้ อปท. 30,000 
35. โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย  
      ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 3,000 

36. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด รายได้ อปท. 20,000 
37. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ส านักปลัด รายได้ อปท. 15,000 
38. โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว ส านักปลัด รายได้ อปท. 13,000 
39. โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส านักปลัด รายได้ อปท. 15,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
40. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
รายได้ อปท. 326,000 

41. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต  
      อบต.เกษมทรัพย์ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 498,000 

42. โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.(โรงเรียน 
      วัดหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 860,000 

43. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 10,000 

44. โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 3,000 

45. โครงการฝึกศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 20,000 

46. โครงการส่งเสริมทักษาด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 15,000 

47. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต ายลเกษมทรัพย์ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 100,000 

48. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 10,000 

49. โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 20,000 

50. โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 40,000 

51. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงต าบลเกษมทรัพย์ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

รายได้ อปท. 40,000 
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แบบ ผ. 02 

 

อบต.เกษมทรัพย ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ

อนุมัติ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
52. โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา 
      ท้องถ่ิน และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกท้องถ่ิน 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 300,000 

53. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา  
      และผู้น าท้องถ่ิน 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 250,000 

54. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ กองคลงั รายได้ อปท. 5,000 
55. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั รายได้ อปท. 100,000 
56. โครงการส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลงั รายได้ อปท. 5,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
57. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
      ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 80,000 

58. โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร. ส านักปลัด รายได้ อปท. 50,000 
59. โครงการเฝูาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
      และเทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 20,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
60. โครงการท้องถ่ินอาสา “สร้างปุา รักษ์น้ า” ส านักปลัด รายได้ อปท. 10,000 
61. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
      สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ส านักปลัด รายได้ อปท. 10,000 

รวมทั้งสิ้น 19,079,150 
 

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปี 2564 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

พ.ศ. 2564 

โครงการท่ี 
ขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ/ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ 

32 6 18 19 5 

2. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร  
    และอุตสาหกรรม 

5 1 - - 1 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 25 14 - 5 9 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
    ประเพณี และกีฬา 

24 12 - 3 9 

5. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
    จัดการที่ดี 

11 5 - 1 4 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปี 2564 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

พ.ศ. 2564 

โครงการท่ี 
ขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ/ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
    การรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 3 - 1 2 

7. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

4 2 - - 2 

รวม 106 44 18 29 32 
คิดเป็นร้อยละ 57.55 47.54 52.46 
 
 

 การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2564 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    จ านวน  106 โครงการ 
- โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณในปี 2564   จ านวน   61 โครงการ 
- โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน   29 โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน   32 โครงการ 
 (ข้อมูล  ณ  วันที่ 30 กันยายน  2564) 
 

คิดเป็นร้อยละ 47.54 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       

 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านเก่านางเหริญ  
หมู่ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์  

 - - 600,000 598,943.22 - - - 

2 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ  
หมู่ที่ 7 ต าบลเกษมทรัพย์  

 - - 261,650 259,000 - - - 

3 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านท่าเย่ียม  
หมู่ที่ 3 ต าบลเกษมทรัพย์  

 - - 320,000 317,000 - - - 

4 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองศาลา  
หมู่ที่ 1 ต าบลเกษมทรัพย์  

 - - 1,720,000 1,718,596 - - - 

5 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา - -  10,000 - - - - 
6 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหลุมข้าว  - - 10,000 7,895.72    
7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายทางคลองข้ีนาค) บ้านเกษม หมู่ที่ 2 ต.เกษมทรัพย์  
- -  311,000 - - - จ่ายขาดเงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปุา 
ประดา) บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์        

 - - 363,500 358,616.82 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางทุ่งล)ี  
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์        

 - - 306,400 289,064.19 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย 
เสกสิทธ์ิ มาส าโรง) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 433,000 426,971.96 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

 



17 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางคลองล าเชียงสา) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5  

- -  497,900 - - - จ่ายขาดเงินสะสม 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้าง       
รพ.สต.นางเหริญ) บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7  

 - - 215,900 212,000 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง 
บ้านนายบด น้ าสระน้อย) บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7  

 - - 163,400 160,485.90 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไป      
ประปาหมู่บ้าน) บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 433,000 427,962.62 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง 
คลองตามัย) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ต.เกษมทรัพย์       

 - - 215,900 209,335.65 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายทางปุาโจด) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ต.เกษมทรัพย์ 

- -  377,100 - - - จ่ายขาดเงินสะสม 

17 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางข้าง
ส านักงาน อบต) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 244,300 240,728.97 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

18  โครงการปรบัปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางไปฟาร์ม      
เกษมทรัพย์ 1) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 370,200 352,112.06 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

19 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทาง 
ท่าตะหลุ่ง) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ต.เกษมทรัพย์     

 - - 252,000 239,816.86 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

20 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางทุ่งงาม)       
บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์       

 - - 143,100 140,672.90 - - จ่ายขาดเงินสะสม 



18 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

21 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้าน      
นายสวัสด์ิ) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 110,700 108,971.96 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

22 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางคลอง
หลุมข้าว) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์ 

 - - 167,300 159,594.25 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

23 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางเลียบ
คลองตะขบทิศเหนือ) บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6  

 - - 483,700 477,495.33 - - จ่ายขาดเงินสะสม 

24 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจรหินคลุก (สายทางเลียบ
คลองล าเชียงสา) บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์ 

- -  242,300 - - - จ่ายขาดเงินสะสม 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

25 โครงการจัดท าแปลงสาธิตทางการเกษตร - -  10,000 - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

26 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 6,316,800 5,755,200 - - - 
27 เบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 1,284,000 1,046,400 - - - 
28 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  - - 48,000 36,000 - - - 
29 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอปักธงชัย 
 - - 10,000 10,000 - - - 

30 โครงการการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

- -  180,000 - - - - 

31 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า  - - 40,000 37,725 - - - 
32 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก - -  50,000 - - - - 
33 โครงการเฝูาระวังแก้ไขและปูองกันปัญหาโรคติดต่อ      

และโรคไม่ติดต่อ 
- -  20,000 - - - - 

34 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน - -  30,000 - - - - 
35 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย      

ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 
- -  3,000 - - - - 

36 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - -  20,000 - - - - 
37 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  เพ่ือลดรายจ่าย  

เพ่ิมรายได้ 
- -  15,000 - - - - 

38 โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว - -  13,000 - - - - 
39 โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง - -  15,000 - - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

ที่ 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

40 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา  - - 326,000 303,370 - - - 
41 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       

สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต       
อบต.เกษมทรัพย์ 

 - - 498,000 221,475.96 
 

- - กันเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
ในปีถัดไปจ านวน 

213,968.96 
42 โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนสงักัดสพฐ.

(โรงเรียนวัดหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ) 
 - - 860,000 810,640 - - - 

43 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - -  10,000 - - - - 
44 โครงการจัดกิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- -  3,000 - - - - 

45 โครงการฝึกศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - -  20,000 - - - - 
46 โครงการสง่เสริมทักษาด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - -  15,000 - - - - 
47 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต ายลเกษมทรัพย์ - -  100,000 - - - - 
48 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา - -  10,000 - - - - 
49 โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี - -  20,000 - - - - 
50 โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช - -  40,000 - - - - 
51 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงต าบลเกษมทรัพย์ - -  40,000 - - - - 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

52 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา      
ท้องถ่ิน และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกท้องถ่ิน 

- -  300,000 - - - - 

53 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา       
และผู้น าท้องถ่ิน 

 - - 250,000 97,575 - - - 

54 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ - -  5,000 - - - - 
55 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - -  100,000 - - - - 
56 โครงการส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง 
- -  5,000 - - - - 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

57 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ      
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

- -  80,000 - - - - 

58 โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร. - -  50,000 - - - - 
59 โครงการเฝูาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
 - - 20,000 19,300 - - - 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา       

 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

60 โครงการท้องถ่ินอาสา “สร้างปุา รักษ์น้ า” - -  10,000 - - - - 
61 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ      

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- -  10,000 - - - - 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. 02 
  สรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.  ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1.  การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเสนอโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีจ านวน
โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท่ีมาก  แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรน้อย มีข้อจ ากัดในการพัฒนา 
  2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

3. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร  ท าให้
การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
 

2.  ข้อเสนอแนะ 
  1.  น าโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยจากธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง  
  3.  จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
  4.  ควรให้ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน ส.อบต. เข้าร่วมการตรวจสอบโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
 
3.  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็น
แผนท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์ ในครั้งนี้

เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ส าหรับน าไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

************************* 


