
 

 

 
 

รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 

อ าเภอเมืองชยัภูมิ 

จงัหวดัชยัภูมิ 

 

 

 

 

 

ประจ  าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

รอบเดือนธนัวาคม 2562 

 

 
 
 



 

 
คำนำ 

   
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตาม  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพ่ือให้เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ประจำปีงบประมาณ 2562 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน 2562 ) ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ( e – plan ) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั่งนำเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.1  ที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร   เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองนาแซงได้แยกเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
วันที่  16  สิงหาคม  2536  ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538  และยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  

 1.2 เนื้อทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  มีเนื้อท่ีประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,979.40 ไร่ 
1.3  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับ

การเกษตรแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านตำบล  ได้แก่ ลำห้วยหลัวและลำห้วยชีลอง 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่ และตำบลหนองนาแซง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลกุดตุ้ม และตำบลโพนทอง 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลหนองนาแซง  

 
1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวน 12 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวน

ประชากร รวม 
จำนวน 
ครัว 
เรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
ชาย หญิง 

1 บ้านขวาน้อย 451 519 970 513 นายรณชัย คุ้มบุ่งคล้า นายประหยัด จันทร์ปรีดา 
      

 
นางนารีรัตน ์ จันทร์บัว 

2 บ้านหนองฉิม 416 444 860 270 นายสมบตั ิ หาดชัยภูม ิ นายมงคล บุตรศร ี

        นางเหรียญทอง ยังด ี

3 บ้านบุ่งคล้า 363 419 782 247 นางพิสมัย ปาปะขำ นายประยรู กล้าจริง 

        นางปานศร ี สิมาชัย 

4 บ้านกุดโง้ง 207 236 443 152 นายพิชิต หาญมะโน นายบุญกอง หาญเสนา 

        นายสากล อ้อนอุบล 

5 บ้านสัมพันธ ์ 449 484 933 298 นายพิบูลย ์ โชคกำเนิด นายอนุกูล งอกลาภ 

        
  

6 บ้านหัวนา 359 405 764 329 นายวีระ มาทน นายสุนทร บุญเทียม 

        นายบุญช่วย เชิดชัยภูม ิ
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

รวม 
จำนวน 
ครัว 
เรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
ชาย หญิง 

7 บ้านโนนแดง 175 184 359 103 นายสุพรมสิมาชัย 
กำนันตำบลบุ่งคล้า 

นายสังคม 
นายวสันต ์

ทองชัยภูมิ 
คลาดโรค 

8 บ้านโนนหัวนา 345 336 681 232 นายชม กัลยาณ ี นางสำราญ 
นางวิไลพร 

โคบาล 
วชิรจิตตานนท์ 

9 บ้านสัมพันธ ์ 224 229 453 164 นางปริศนา จำเรญิจิตร นายสมพงษ ์ พงษ์ขวาน้อย 

        นายสุรศักดิ ์ หาญชนะ 

10 บ้านขวาน้อย 210 269 479 153 นางวิไลพร      เขียนภูเขียว นางลัดดา โชคเฉลิม 

        
  

11 บ้านบุ่งคล้า 242 260 502 157 นายเอนก สิมาชัย นายสมศักดิ ์ เจริญวยั 

        
  

12 บ้านบุ่งคล้า 190 213 403 107 นายเสร ี โคกตระคร ุ นายชาญ กล้าจริง 

        นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร ์

 รวม 3,631 3,998 7,629 2,725   
  

 

 1.5 จำนวนประชากรทั้งส้ิน   7,639  คน   ( ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2562 ) 
    ชาย  3,631  คน 
    หญิง      3,998   คน 
   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  155 คน / ตารางกิโลเมตร 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

3 
ส่วนที่ 1  บทนำ 

------- 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสำคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
บุ่งคล้า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบุ่งคล้า 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อ 
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ดำเนินการขยายแผน/โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบุ่งคล้า/
หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้าเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ 
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ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้า  
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีอำนาจหน้าที่  
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เดือนธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก าศ ผ ล ก า ร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตำบลบุ่งคล้าทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี และรอบห้าปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
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     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพระยาแล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)  
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบุ่งคล้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้า เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
 

  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 
4 ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้าซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์อำเภอและแผนชุมชน
ตำบลบุ่งคล้า 
 

    1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ามีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
        และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 
                               มีประสิทธิภาพ 
    2) พันธกิจ 
 พันธกิจ   ได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า      
ประกอบด้วย  7  พันธกิจ และนำไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่ พันธกิจมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  พันธกิจที ่1  พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ :  ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 
  พันธกิจที่ 2  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
  พันธกิจที ่3  พัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที ่4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน                           
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนประกอบด้วย ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที ่5 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  พันธกิจที ่6  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วมและยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ 
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 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

จุดมุ่งหมายที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
   1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
   2. การปรับปรุงบำรุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
   3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 

จุดมุ่งหมายที ่2  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
   1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้มีมาตรฐาน 
   2. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ 
   3. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 จุดมุ่งหมายที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
   1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติด 
   ลดลง 
   4. ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี มีสุข พ่ึงตนเองได้ 
 จุดมุ่งหมายที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้ 
   3.  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 จุดมุ่งหมายที ่5 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
          จุดมุ่งหมายที ่6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                     1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
                              2. ปญัหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
         จุดมุ่งหมายท่ี 7 การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
   1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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    4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนา เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะนำให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  
จะมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องและเกิดความเชื่อมโยงกันคือจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดประกอบด้วย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
  1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  สะพาน   
    3. ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
    1. การพัฒนาบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ำ 
       เข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร 
  2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำ 
                        ชุมชน เพือ่เพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งย่ังยืน 
  1.สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  3.พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         แนวทางการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
     และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้ 
     ให้กับประชาชน 
  3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ 
      พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
  1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน 
  2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
  2.การนำเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  ของท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
  1. ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงานและพัฒนาให้มีการให้บริการ 
  แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
  2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
  3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
    ในพ้ืนที่ 
  5. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
  5)  เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (goals)  เป็นกรอบ
ในการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะนำไปสู่เป้าหมาย (targets) เพ่ือส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้
กำหนดเป้าประสงค์ไว้  21 เป้าประสงค์มีความสอดคล้องท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
  2. การปรับปรุงบำรุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10.  ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11.  ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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  12.  ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 
  13.  ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14.  เด็ก  เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  15.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16.  มีพื้นท่ีป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 
  17.  ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
  19.  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
  6) วิสัยทัศน์  
1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
           วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นตำบลน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี 
มีสุขด้วยการบริหารจัดการระบบการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ”ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
เกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกันและเชื่อมโยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17   
 

 

แบบท่ี 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง:  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง ๆ หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า.. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
   พัฒนาท้องถิ่น 

/  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
    กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมนแผนยุทธศาสตร์ /  
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ในส่วนของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
( พ.ศ. 2561–2564)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี รายละเอียด ดังนี้ 

 
  จากการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ทำให้ทราบว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้
ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบฯ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  คณะกรรมการได้พิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ได ้ 89  คะแนน  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 7 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 56 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 4 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา (4 ปี) 3 3 
     5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
     5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4 
     5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปี ย้อนหลังตามความเป็นจริง 3 2 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ 5 5 
     5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ว่าจะได้รับ 5 4 
     5.11 ตัวชีว้ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 4 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 3 3 

รวม 100 89 
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แบบ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( 3 เดือน ) 

คำชี้แจง : แบบ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  4  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าอำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ 
 

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
(1)  ไตรมาสที่  1 – 4   รอบเดือน ธันวาคม ( เดือน ตุลาคม – กันยายน พ.ศ. 2562) 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
      3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1(2561) ปีท่ี  2(2562) ปีท่ี  3(2563) ปีท่ี  4(2564) รวม  4  ปี 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1) ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคฯ 

85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 340 87,692,600 

2)ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้ำอุปโภค – 
 บริโภค 

47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 188 33,050,000 

3) ด้านคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมฯ 

18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 72 100,060,000 

4)ด้านเศรษฐกิจ  
รายได้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  

9 340,000 9 340,000 9 340,000 9 340,000 36 1,360,000 

5) ด้านการศึกษา 
ศาสนา, ประเพณี  
วัฒนธรรมฯ 

10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 40 6,460,000 

6) ด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 44 25,520,000 

7) ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กรและ 
การปกครอง 

21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 84 7,800,000 

รวม 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 804 261,942,600 
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4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1(2561) ปีท่ี  2(2562) ปีท่ี  3(2563) ปีท่ี  4(2564) รวม  4  ปี 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1) ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคฯ 

85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 340 87,692,600 

2)ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้ำอุปโภค – 
 บริโภค 

47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 188 33,050,000 

3) ด้านคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมฯ 

18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 72 100,060,000 

4)ด้านเศรษฐกิจ  
รายได้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  

9 340,000 9 340,000 9 340,000 9 340,000 36 1,360,000 

5) ด้านการศึกษา 
ศาสนา, ประเพณี  
วัฒนธรรมฯ 

10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 40 6,460,000 

6) ด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 44 25,520,000 

7) ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กรและ 
การปกครอง 

21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 84 7,800,000 

รวม 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 804 261,942,600 
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5 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2562 
  5.1  ไตรมาส ที่ 1 - 4  รอบเดือน  ธันวาคม ( ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จำนวน
โครงการ 

ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จำนวน
โครง 
การ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครง 
การ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครง 
การ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครง 
การ 

ร้อยละ 
จำนวน 
โครง 
การ 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
โครง 
การ 

ร้อยละ 

1) ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคฯ 

48 56.47 - - 37 43.53 - - - - 85 100.00% 

2) ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้ำอุปโภค– 
บริโภค 

7 14.89 - - 40 85.11 - - - - 47 100.00% 

3) ด้านคุณภาพชีวิต 
และสังคมและสังคมฯ 

10 55.56 - - 8 44.44 - - - - 18 100.00% 

4) ด้านเศรษฐกิจ  
รายได้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

3 33.33 - - 6 66.67 - - - - 9 100.00% 

5) การพัฒนาด้านการ 
ศึกษาศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมฯ 

9 90.00 - - 1 10.00 - - - - 10 100.00% 

6) ด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 27.27 - - 8 72.73 - - - - 11 100.00% 

7) ด้านการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
ปกครอง 

9 42.86 - - 12 57.14 - - - - 21 100.00% 

รวม 89 44.28 - - 156 55.72 - - - - 201 100.00% 
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 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562 ไตรมาส ที่ 1-4 รอบเดือน  ธันวาคม 2562 

 
 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 
ถ.99-003  สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
หนองตาดำ บ้านขวาน้อย ม.1  

√ 0 0 840,000 529,200 

2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 
ถ.99-003  สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
หนองตาดำ บ้านขวาน้อย ม.1 
(เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1) 

√ 0 0 311,000 309,000 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,731,100 14.85 3,026,500 82.23 6,926,500 23.13 

2. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคฯ 0  654,000 17.77 654,000 2.18 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 20,108,534 76.55 0  20,108,534 67.14 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

187,635 0.71   187,635 0.63 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ 

1,212,050 4.21 0  1,212,050 3.70 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

347,790 1.32 0  347,790 1.16 

7. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ 

979,308 2.35 0  979,308 2.07 

รวม 26,566,417 100.00 3,680,500 100.00 30,415,817 100.00 
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โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

3. โครงการซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ 99-002 
สายแยกทางหลวง 201-บ้านขวาน้อย ม.1 

√ 0 0 4,390,000 2,857,000 

4. โครงการซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ 99-002 
สายแยกทางหลวง 201-บ้านขวาน้อย ม.1 
(เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 3) จำนวน 2 ช่วง 

√ 0 0 1,533,000 1,530,000 

สรุป  งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับ 5,230,000.-บาท    เบิกจ่าย 5,225,200.- บาท 
แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า          . 
  2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน        
ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปพี.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
 เดือน ตุลาคม – กันยายน 
      3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ไตรมาสที่ 1 - 4  ( เดือน ตุลาคม – กันยายน 2562 ) 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 48 
2. การพัฒนาแหล่งน้ำ  47 7 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 18 10 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  9 3 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ 10 9 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 3 
7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการปกครองที่ด ี 21 9 

                                                             รวม 201 89 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
 

  4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม 60.10 % 34.48 % 5.42 % 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 60.59 % 37.44 % 1.92 % 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 62.07 % 30.54 % 7.32 % 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 57.64 % 40.89 % 1.48 % 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 47.78 % 50.25 % 1.97 % 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 48.77 % 51.23 % 0.00 % 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 49.75 % 50.25 % 0.00 % 

8) แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 61.58 % 37.93 % 0.49 % 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 57.64 % 37.44 % 4.93 % 

ภาพรวม 56.21 % 41.16 % 2.63 % 
 
 

  5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.94 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.76 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.51 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.53 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.60 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.80 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.93 

ภาพรวม 7.72 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.87 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.57 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.41 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.44 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.79 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.65 
  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีตและสังคมและสาธารณสุข 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.81 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.53 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.38 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.46 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.44 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.60 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.73 

ภาพรวม 7.58 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.75 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.65 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.59 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.47 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.33 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.40 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.64 

ภาพรวม 7.56 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.80 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.67 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.58 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.40 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.29 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.41 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.66 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.33 

ภาพรวม 7.57 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.77 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.67 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.52 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.35 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.28 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.54 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

ภาพรวม 7.53 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม 7.95 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 7.88 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.84 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.62 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.67 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.81 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 7.79 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
3.1 การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1(2561) ปีท่ี  2(2562) ปีท่ี  3(2563) ปีท่ี  4(2564) รวม  4  ปี 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 340 87,692,600 

2)ด้านการพัฒนา 
แหล่งน้ำอุปโภค – 
 บริโภค 

47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 188 33,050,000 

3) ด้านคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมฯ 

18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 72 100,060,000 

4)ด้านเศรษฐกิจ  
รายได้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  

9 340,000 9 340,000 9 340,000 9 340,000 36 1,360,000 

5) ด้านการศึกษา 
ศาสนา, ประเพณี  
วัฒนธรรมฯ 

10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 40 6,460,000 

6) ด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 44 25,520,000 

7) ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กรและ 
การปกครอง 

21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 84 7,800,000 

รวม 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 804 261,942,600 

 
    มีการนำโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครอบคลุมไว้ทุกด้าน  มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 
           
 

 
 
 
 
 



 

29 
3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
ในการติดตามและประเมินผลแผนในห้วงไตรมาส ที่ 1 - 4  ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน(ข้อบัญญตัิ) เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
1 โครงการซ่อมปะผิวจราจรแอสฟลัส์ติกคอนกรตี 

( สายโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวทิยา )  ม.11 
300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายคันคลองลำห้วยหลัว-บ้านนางพิมพ์วลัญญ์ ) ม.9 

210,000 210,000 209,000 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายทางเข้าบ้านขวาน้อย-บ้านนางอุบล  อาสารณะ ม.1) 

109,000 109,000 108,000 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายจากบ้านนางคำหมื่น  ถึงสวนนางหอม  ม.5) 

191,000 191,000 190,000 กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายจากบ้านนายฉลวย  ถึงบ้านนางสุ่ม  ม.5) 

409,000 409,000 408,000 กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายจากคันคลองลำหวยหลัว-บ้านนางอภิญญารักษ์  ม.6) 

283,000 283,000 282,000 กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายหน้าโรงสีนายสมหมาย ผิวผ่อง ม.10) 

97,000 97,000 96,000 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายทิศใต้โรงเรียนบา้นหัวนา  ม.6) 

65,000 65,000 64,000 กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
(สายหนองจอก ถึงหนองหอกหัก ม.6) 

204,000 204,000 190,600 กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
(สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คนัคลองลำห้วยหลัว) 
ถึงบ้านนางบัวเงิน  งอกลาภ   ม.6 

48,000 48,000 44,800 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด 
(สายบ้านนางดอกแก้ว คงยืน-บ้านนางสาวสายฝน วงษ์รัตน์ 
ม.10) 

307,000 307,000 306,000 กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด 
(สายบ้านนางอรัญญา  จำเริญขวัญ -ลำห้วยหลัว ม.9) 

390,000 390,000 389,000 กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด 
(สายบ้านนางบัวรัง มณฑารตัน์ – ลำเหมืองตาปู่  ม.2) 

600,000 600,000 457,700 กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด 
(สายบ้านนายประดิษฐ์-บ้านนายสมบูรณ์ จินดามาตย์ ม.1) 

159,000 159,000 158,000 กองช่าง 
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน(ข้อบัญญตัิ) เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

15 โครงการปรับปรุงเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(สายจากประตูวัดศรีสุนทรด้านทิศตะวันออก-ประตูวัด 
ด้านทิศตะวันตก ม.10) 

196,000 196,000 196,000 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(สายบ้านนายสมาร์ท -หนองตาดำ  ม.1) 

332,000 332,000 332,000 กองช่าง 

 รวม 3,900,000 3,900,000 3,731,100  
 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ครั้งท่ี 1)   
1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 

(สายบ้านนายสวาทดิ์ คล่องแคล่ว-บ้านนายเสริม คล้าชัยภูมิ ม.3) 
124,000 124,000 123,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
(สายโนนป่าจิก - หนองทองหลาง ม.3) 

152,000 152,000 138,000 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางอรทัย ขิมกระโทก ถงึถนนลาดยางบ่อใต้  ม.3) 

251,000 251,000 250,000 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรอบสระอีสานเขียว  ม.4) 

402,000 402,000 401,000 กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายจากบ้านนายวีระ  ยอดพระคำ ถึงโรงสีนายมติร จำชาติ  ม.4) 

121,000 121,000 120,000 กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
(สายคลองไผ่ ถึงลำห้วยกอก  ม.4) 

77,000 77,000 76,500 กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายจากนานางทัน   กล้าแท้  ถึง โรงสีชุมชน  ม.7) 

281,000 281,000 280,000 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
(สายจากนานายสวสัดิ์  พงษ์ขวาน้อย ถึงลำห้วยชีลอง  ม.7) 

183,000 183,000 169,000 กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
( สายจากบ้านนายสุวิทย์  วิสัยดี ถึงถึงโรงสีชุมชน  ม.7 ) 

136,000 136,000 131,000 กองช่าง 
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 

ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 

(สายบ้านนายจรัล  ถึงบ้านนางอ้ม  ม.8) 
215,000 215,000 214,000 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายบ้านนายอาณัติ สิมาชัย  ถึง ศาลาเอนกประสงค์  ม.8) 

64,000 64,000 64,000 กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายคำแพง สิมาชัย ถึงถนนลาดยาง (บุ่งคล้า–ดอนกู่ ม.8) 

186,000 186,000 185,000 กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายวลัลภ วิลัยปาน  ถึงหนองสัมพันธ์  ม.1 

600,000 600,000 430,000 กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายสำเรียง โคตระคุ ถึงบ้านนายสมบูรณ์  สิมาชัย  ม.12) 

315,000 315,000 314,000 กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
(สายบ้านนายสมศรี   จำเรญิบุญ ถึงบ้านนางน้อย  เข่งพิมล ม.12) 

96,000 96,000 95,500 กองช่าง 

      
 รวม 3,203,000 3,203,000 2,991,100  

 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครั้งท่ี 2   
1 โครงการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนำ้   35,400 35,400 35,400 กองช่าง 
      
      
      
      
 รวม 35,400 35,400 35,400  
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครั้งท่ี 3   
1 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสง

จันทร์ - ศาลา SML) บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1    
 

150,000 150,000 - กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวิ Asphaltic concrete ( สาย
บ้านขวาน้อย - บ้านบุ่งคล้า รหัสสายทาง  ชย.ถ.99 - 001   
ช่วงบ้านขวาน้อย) บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1   
 

500,000 495,000 - กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายสมบัติ–นานางเกียรติ
ทอง)  บ้านหนองฉิม   หมู่ที่ 2   
 

64,000 64,000 - กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานางเหรียญทอง–นานาย
จ่อย)  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2    
 

70,000 44,000 - กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก(สายบ้านนายมณี   
ง้าวบุ่งคล้า-บ้านนายจำนงค์ ภูการณุ)  
บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 
 

217,000 217,000 - กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (สายรอบสระอีสาน
เขียว) บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่ 4   
 

497,000 275,000 - กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจาก ร.ร.บ้านกุดโง้ง-ลำห้วย
ประทาว) บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่ 4 
 

50,000 31,000 - กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  (สายลำห้วยหลังโรงสี
นายถนอม-ถนนลาดยาง) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 
 

578,000 297,000 - กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ศาลากาญจนา
ภิเษก) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 
 

400,000 396,000 - กองช่าง 
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครั้งท่ี 3   
10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากนานายหนูชิด - ร่องธาตุ)  

บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 7   
143,000 57,000 - กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากนานายบญุถิน–นานางนง
นุช) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7  

37,000 18,000 - กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก(สายนานางประนอม-ลำ
ห้วยหลัว) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 

550,000 224,000 - กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (สายบา้นนายคำแพง-
ถนนลาดยางสายบุ่งคลา้-ดอนกู่) บ้านโนนหัวนาหมู่ที่ 8 

300,000 297,000 - กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก (สายลำเหมืองหลัง
ร้านค้าประชารัฐ) บ้านสมัพันธ์  หมู่ที่ 9   

293,000 292,800 - กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  (สายนานางสุนีย์ ชูสกุล 
- หนองระเริง) บ้านขวาน้อย หมู่ที ่10  

497,000 297,000 - กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (สายจากบ้าน นายสุรพล 
ยิ้มเสง่ียม - ถนนลาดยาง)  บ้านบุง่คล้า  หมู่ที่ 12 

400,000 304,000 - กองช่าง 

      
 รวม 4,746,000 3,458,800 -  

 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยุทธศาสตร์ อปท.ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564,
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1-3/2562 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562  
และนำไปตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562จ่ายขาดเงินสะสม 
ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2562) จำนวนเงิน 10,597,200.-บาท  สำหรับจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3  เป็น
นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นรายจ่ายที่กันเงินไว้สำหรับจ่ายขาดเงินสะสมสามารถกันเงินไว้ได้หนึ่งปี มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน
วงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนบางรายการน้อยกว่างบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากราคา
กลางของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีกำหนดไว้  
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ที่กำหนดไว้   
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3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครั้งท่ี 2   
1 โครงการปรับปรุงลำเหมือง 

(สายจากหนองโดก ถึง นานางสำราญ  โคบาล ม.3) 
73,000 73,000 68,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงลำเหมือง 
(สายจากบ่อใต้ - หนองโง้ง  ม.8) 

135,000 135,000 126,000 กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกลำเหมือง 
(จากนานางสัมผสั  สมิาชัย  ถึง นานายยม  ม.12) 

189,000 189,000 183,000 กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกลำเหมือง 
(จากหนองสีทอน ถึง นานายวรวิทย์  ม.9) 

297,000 297,000 277,000 กองช่าง 

 รวม 694,000 694,000 654,000  
 
 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครั้งท่ี 3   
1 โครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานางสังกา หาวิชิต-นานางปราณี)  

บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 
10,000 7,000 - กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงลำเหมือง  ( สายหนองทองหลาง – บ่อใต้ )  บ้าน
บุ่งคล้า  หมู่ที่ 3   

366,000 366,000 - กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานายช่วง หาญเสนา - บ้าน
สัมพันธ์ ม.5)  บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11   

273,000 273,000 - กองช่าง 

      
 รวม 649,000 646,000 -  

 
2. ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค  ปรากฏในแผนงานการเกษตร จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564,แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม,เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1-3/2562 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562  และนำไปตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2562) จำนวนเงิน 1,340,000.-บาท  สำหรับ
จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 3  เป็นนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นรายจ่ายที่กันเงินไว้สำหรับจ่ายขาดเงิน 
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สะสมสามารถกันเงินไว้ได้หนึ่งปี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้มีความ
เหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบันวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนบางรายการน้อยกว่างบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากราคากลางของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีกำหนดไว้  
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำและกักเก็บน้ำสหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  สาธารณสุขฯ 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญตั ิ เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ 

 แผนงานงบกลาง     
1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 12,000,000 11,904,100 กองสวัสดิการ 
2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,000,000 7,900,000 7,564,000 กองสวัสดิการ 
3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพเอดส์ 80,000 78,000 70,000 กองสวัสดิการ 
 แผนงานสาธารณสุข     
4 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 200,000 100,000 96,037 สำนักปลัด 
5 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 40,000 34,750 สำนักปลัด 
6 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ 20,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 
7 โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง 240,000 240,000 240,000 สำนักปลัด 
 พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข     
      
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
8 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 50,000 30,000 29725 สำนักปลัด 
9 โครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ 50,000 60,000 59,922  
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     

10 โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ 
 รวม 24,750,000 20,528,000 20,108,534  

 
 

แผนงานงบกลาง 
  1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ยุทธศาสตร์ อปท. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 15,000,000 .-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวนเงิน 12,000,000 .- บาท.- เบิกจ่าย 11,904,100 บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
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  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ยุทธศาสตร์ อปท. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 9,000,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 7,900,000 .- บาท  เบิกจ่าย 7,564,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน วงเงิน
งบประมาณที่ปรากฏในแผนน้อยกว่างบประมาณที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากจำนวนผู้พิการ
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีกำหนดไว้  
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้พิการในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
  3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพเอดส์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 กำหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 80,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 78,000.-บาท เบิกจ่าย 70,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน วงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนน้อย
กว่างบประมาณท่ีปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเอดส์เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีกำหนดไว้ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย 

ยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
 

แผนงานสาธารณสุข 
  4. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ อปท. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 200,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  100,000.- บาท เบิกจ่าย 96,037.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
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5. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ อปท. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  40,000.- บาท เบิกจ่ายจริง 34,750.-
บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีน
ฉีดให้กับสุนัขที่สำรวจ ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลบุ่งคล้า  วงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
น้อยกว่างบประมาณท่ีเบิกจ่าย  เนื่องจากจำนวนสุนัขที่สำรวจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  

6. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  30,000.- บาท  เบิกจ่าย 30,000.-บาท 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็น
จริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

 
เงินอุดหนุนเอกชน 

7. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพ่ิมเติมแผน  ครั้งที่ 2/2561) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 240,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวนเงิน  240,000.- บาท  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 
12 หมู่บ้าน  จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ หมู่บ้านละ 20,000.-บาท (หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ) 
ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 50,000.-บาท และ
นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  30,000.- บาท  เบิกจ่าย 
29,725.-บาทมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติมีความ
เหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติด ให้กับเด็กนักเรียนในตำบลบุ่งคล้า   ผลที่ได้รับเด็กมีความรู้ถึงประโยชน์
และโทษของสารเสพติด  และเด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่มในการนำเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  9. โครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี ปรากฏใน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ  จากการกำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 50,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน
เงิน  60,000.- บาท  เบิกจ่าย 59,922.-บาท.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ   
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ให้มีรายได้เสริม  ผลที่ได้รับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      10. โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการการศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 50,000.-บาท 
และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  50,000.- บาท  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็น
จริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า  ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้  คือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรม
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
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3.2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญตั ิ เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ 

 แผนงานการเกษตร     
1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลัก 50,000 20,000 18,950 สำนักปลัด 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
2 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 50,000 20,000 18,685  
3 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข - 200,000 150,000  
 รวม 100,000 240,000 187,635  

 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏใน แผนงาน 

การเกษตร  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 20,000.-บาท 
และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  20,000.- บาท  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็น
จริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้ในปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีแก่เกษตรกรในตำบลบุ่งคล้าที่เข้าร่วมโครงการผลที่ได้รับคือเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน  
มีความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  การใช้งบประมาณของ
โครงการเกิดความคุ้มค่า  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

2. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปรากฏใน แผนงาน การเกษตร  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
เศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 50,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  20,000.- บาท  เบิกจ่าย 18,685.- บาท มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  การใช้
งบประมาณของโครงการเกิดความคุ้มค่า  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
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3. โครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข ปรากฏใน แผนงาน การเกษตร  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ 200,000.-บาท 
เบิกจ่าย 150,000.- บาท มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน  
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้คือ เพ่ือปล่อยปลาเป็นอาหาร
และแปรรูปผลผลิตจากปลาจำหน่ายให้เกิดรายได้ การใช้งบประมาณของโครงการเกิดความคุ้มค่า  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
 

3.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมฯ 
 

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 
ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญตั ิ เบิกจ่ายไป  รับผิดชอบ 

 แผนงานการศึกษา     
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 40,000 65,350 65,350 กองการศึกษา 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 
700,000 119,000 119,000 กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. ) 

650,000 313,600 313,600 กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

86,000 30,100 30,100 กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

40,000 14,000 14,000 กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

40,000 14,000 14,000 กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

60,000 21,000 21,000 กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญเดือนหก 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ     
9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 650,000 596,000 585,000 กองการศึกษา 
      
      
 รวม 2,316,000 1,223,050 1,212,050  
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แผนงานการศึกษา 
1. โครงการสนับค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาปรากฏในแผนงาน การศึกษา  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 40,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562จำนวน
เงิน 65,350.- บาท  เบิกจ่าย  65,350.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความ
เป็นจริงที่กำหนดไว้  

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)ปรากฏ
ในแผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 700,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน  119,000.- บาท  เบิกจ่าย 119,000.- บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

 

  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความ
เป็นจริงที่กำหนดไว้  

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)  ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 650,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 313,600.- บาท เบิกจ่าย 313,600.-บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความ
เป็นจริงที่กำหนดไว้ 
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4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ปรากฏใน

แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 86,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 30,100.- บาท เบิกจ่าย 30,100.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจัดกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน  ผลที่ได้รับ  เด็กนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)  ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 40,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 14,000.- บาท เบิกจ่าย 14,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน  ผลที่ได้รับ  เด็กนักเรียนมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์การเรียน)  ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 40,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 14,000.- บาท เบิกจ่าย 14,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน  ผลที่ได้รับ  เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบถ้วน 

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน)  ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 60,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 21,000.- บาท เบิกจ่าย 21,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
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ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจัดหาชุดเครื่องแบบ
นักเรียน  ผลที่ได้รับ  เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบใส่ไปเรียนหนังสือ 

8. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญเดือนหก  ปรากฏในแผนงาน การศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ  จากการ
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 
2562  งบประมาณ 50,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนเงิน 50,000.- บาท เบิกจ่าย 50,000.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน
ต้ังขบวนแห่บายศรี เพ่ือถวายดวงวิญญาณบรรพบุรุษ (เจ้าพ่อพระยาแล) ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ในบุญเดือนหก โดย
ประชาชนในตำบลบุ่งคล้ามีส่วนร่วมในขวานแห่เป็นประจำทุกปี  ผลที่ได้รับ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงถึง
จงรักภักดีต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ  สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา( อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.)  ปรากฏในแผนงาน การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯจากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 650,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 596,000.- บาท  มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ผลที่ได้รับ เด็กได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่และมี
พัฒนาการเจริญเติบโตตามวัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้  
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3.2.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญตั ิ เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ 

 แผนงานการเกษตร     
1 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 30,000 20,000 19,950 สำนักปลัด 
2 โครงการบริหารจัดการชยะตามหลัก 3 RS 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้     
3 โครงการกำจัดวัชพืชในลำห้วยหลัว ลำห้วยชีลอง 

หนองน้ำในพ้ืนท่ีตำบลบุ่งคล้า 
960,000 340,000 297,840 สำนักปลัด 

 รวม 1,020,000 390,000 347,790  
 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS  ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อปท. 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2562 งบประมาณ 30,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 30,000.- บาท เบิกจ่าย 30,000.-บาท มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็น
จริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้ในการปลูกจิตสำนึกในการจัดการคัดแยกขยะต้นทาง ผลที่ได้รับ  ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะนำไป
จำหน่ายและเกิดรายได้ในครัวเรือน สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

2. โครงการกำจัดวัชพืช   ปรากฏในแผนงาน การเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 960,000.-บาท 
และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 340,000.- บาท 
เบิกจ่าย 297,840.- บาท  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมี
ความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เ พ่ือจ่ายเป็นค่ากำจัด
วัชพืช,ผักตบชวา สิ่งกีดขวางในแหล่งน้ำ เพ่ือป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมในพ้ืนที่ตำบลบุ่งคล้า  ผลที่ได้รับ  คือ ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ตั้งไว้   
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แผนงานการเกษตร 
3. โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินปรากฏในแผนงาน การเกษตร  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 20,000.- บาท เบิกจ่าย 19,950.- บาท  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็น
จริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (พ.ศ. 2561 –2564 ) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่าประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ 
พันธุ์ไม้(ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชการที่ 10)  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   

3.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการปกครองที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4   (เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ) 

ลำ 
ดับ 

รายการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน 
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญตั ิ เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
1 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 30,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 
2 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 100,000 500,000 385,083 สำนักปลัด 
3 โครงการปลูกจิตสำนึก คณุธรรม จริยธรรม ในการป้องกัน 50,000 50,000 46,400 สำนักปลัด 
 และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน     
4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจดัทำ ทบทวน ปรับปรุง 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
10,000 2,400 - สำนักปลัด 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง     
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 100,000 100,000 97,200 สำนักปลัด 
6 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ำชุมชน คณะผู้บริหารฯ 400,000 300,000 300,000 สำนักปลัด 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน     
7 โครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกันและบรรเทาสาธารณฯ 200,000 120,000 55,625 สำนักปลัด 
 แผนงานการเกษตร     
8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศกึษาดูงานเพื่อเพิ่ม 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 
 ศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตำบลบุ่งคล้า     
 เงินอุดหนุน     
9 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนฯ 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 
 รวม 965,000 1,167,400 979,308  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน   ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 
30,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 20,000.- 
บาท เบิกจ่าย 20,000.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ื อจ่ายเป็นค่าจ้าง
นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน  ผลที่ได้รับ  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ในการทำงานในสำนักงานและมีรายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน  สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
                   2. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. 
ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  100,000.-บาท นำไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  500,000.- บาท เบิกจ่าย 385,083.- 
บาท มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความ
เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายที่ใช้ในงานพระ
ราชพิธี 
                   3. โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  50,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  50,000.- บาท เบิกจ่าย 46,400.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่
กำหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
   

4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  10,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  2,400.- บาท ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากโครงการซ้ำซ้อนกับทบทวนแผนพัฒนา 
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ท้องถิ่น 2561-2565 มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความ
เหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และฝึกปฏิบัติในการนำเสนอแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  ผลที่ได้รับผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด ในการจัดทำคำขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   ปรากฏในแผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครอง
องค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  100,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  100,000.- บาท เบิกจ่าย 97,200.- บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ือป้องกันลดอุบัติเหตุ
และความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและเป็นจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่กำหนดไว้   
                    6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารฯ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  400,000.-บาท 
นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  300,000.- บาท  เบิกจ่าย 
300,000.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงาน สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ 
แผนงานรักษาความสงบ 
  7. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน  ปรากฏในแผนงาน 
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยฝ่ายพลเรือน  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครอง
องค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  200,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  120,000.- บาท เบิกจ่าย 55,625.- บาท  
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  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. และ อสม. และฝึกปฏิบัติในการป้องกันภัยใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ ในเบื้องต้นที่ถูกวิธี    ผลทีไ่ด้รับจากการสอบถาม  คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจ ต้องการให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง เพราะมีความคุ้มค่าจากการฝึกปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับความเป็นจริงที่
กำหนดไว้ 
แผนงานการเกษตร 
  8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งคล้า ปรากฏในแผนงาน การเกษตร  ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครอง
องค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  50,000.-บาท และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  50,000.- บาท เบิกจ่าย 50,000.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่กำหนดไว้ และงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กำหนดไว้ คือ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ และตัวแทนเกษตรกร ได้รับความรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไป
ประยุกต์ใช่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่    ผลที่ได้รับจากการสอบถาม  คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ต้องการให้ 
เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง เพราะตำบลบุ่งคล้าเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตร และเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์  
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ 
อุดหนุน 
  9. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนฯปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ  
25,000.-บาท เดิมเป็นโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ อปท. และนำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน  25,000.- บาท เบิกจ่าย 25,000.- บาท มีความ
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล  พบว่า   ได้มีหนังสือสั่งการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวเปลี่ยนเป็น
โครงศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองชัยภูมิ  ซึ่งชื่อโครงการเปลี่ยน  วัตถุประสงค์
ได้เปลี่ยนไปจึงได้เพ่ิมเติมแผน ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามหนังสือสั่งการผลที่ได้รับ
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำหนดไว้  
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   
รอบเดือนธันวาคม ประจำปี 2562   

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

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  รอบเดือนธันวาคม ประจำปี 2562  สรุปได้ดังนี้ 
๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่าน

มาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  แต่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการน้อย 

๒.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑.   งบประมาณมีจำนวนจำกัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒.   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบลทำให้

การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
  1)  ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามและ 
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  และการประสานงาน 
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  2)  ได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันกำหนด
ว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด 
  3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและ
กำหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความ พึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
  4) ประชาชนได้กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปดำเนินการยังมีน้อยเมื่อเทียบกัน
ระหว่างจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึง
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่หากมีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนเป็นอย่างมากแต่ 

 
 
 
 
 



 

50 
 
เนื่องจากข้อจำกัดในด้านงบประมาณทำให้การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าก็เพ่ิมข้ึนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผน 
  1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 มีจำนวนมากเกินไปควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในสี่ปี
เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะทำให้เห็นว่า อบต.ไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 
  2. หน่วยงาน/สำนัก/กองต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ
และให้สอดคล้องกับแผนดาเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กองได้แจ้งไว้เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการ
เบิกจ่ายลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน)และสามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลาต่อเนื่องไปยัง
ปีงบประมาณถัดไป 
  3. เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการใน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องานและแหล่งที่มาของงบประมาณให้
ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนรวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ือนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.และให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณ
หรือรายได้เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทำร่วมกันได้หลายๆส่วนของหน่วยงานเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมและลดค่าใช้จ่ายลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมมากข้ึน 

 
.......................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคลา้ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบเดือนธันวาคม 
.................................. 

 
  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”นั้น 
 

  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รอบเดือนธันวาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 

  จึงเรียนประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

       
 
      ( นายแก่ง    หาญบุ่งคล้า ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13255722211325572272l.jpg&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1325572221&grpid=03&catid=03&h=600&w=576&sz=84&tbnid=t33rZppfsll1HM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__IAU299sv5Q0HjZ99leJAsgMTkY0=&docid=b5sYU8mfwAJ_VM&hl=th&sa=X&ei=qx4jUZnbLouErQey_IDABA&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=1109

