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ส่วนที ่๑   
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่
แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำ
แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกัน
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ ดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสำคัญ ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้า
สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับให้มั่น รอโอกาสที่จะ
ดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน
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ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ
มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นมุ ่งค้นหาแผนงาน โครงการที ่ได้
ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิด
ปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติง านให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  5.  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ
สำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 1.  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ม ีจำนวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
  1)   สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3)   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที ่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู ้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ 
และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
   2.  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ
ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จาก
การกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผล
การติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่
ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึ กษา
ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
งานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์
การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น
สร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุง
เครื่องมือ 
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  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เป็นการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น 
แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้อง
ติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4   การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่
กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การ
พรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย 
ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย
รายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ
หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผล
การติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  
และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร ื ่องม ือการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น (Monitoring and 
evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการต ิ ดตามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตำบล../อปท....ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต ่ ว ั น ร าย ง านผลและ เ สนอ
ความเห็นด ังกล ่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบ
ระยะเวลา ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม
ของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได ้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
   1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทั ศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดย
นำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
   1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการ
ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   1.5  ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) เป ็นการต ิดตามและประเม ินผล
ความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็น
ต้น 
   1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้
เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
วัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็น
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 
และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัด.ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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     2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
   2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรง
ประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2)  การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือ
ทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำ
การทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื ่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั ้นเป็นไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะ
ใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ 
การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือ
กึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 
interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่ง
คล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน 
มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
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โดยตรง (Direct observation) เป ็นการส ังเกต บันทึกล ักษณะทางกายภาพ โครงสร ้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   3.4  การสำรวจ (Surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความ
คิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึก
การสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
   3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
โครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1.  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2.  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรง
เป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เ สียประโยชน์ 
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ 
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ
หรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7.  ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้



ห น้ า  | 9 
 

เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
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ส่วนที ่ ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผน  

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
    

๑.  สรปุผลการตดิตามและประเมนิผล ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ 
      ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  
แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.๑   แผนยุทธศาสตร ์
    ๑.๑.๑   แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลทะเมนชัย   มี
รายละเอียด ดังนี้ 
     (๑)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

(2)   ตัวชี้วัด 
    1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้
บริการ  
    2.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
    4.  หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
    5.  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่อย่างสงบสุข  
   6.  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง  
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(3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
     ๑.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
คมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำ และด้านอ่ืนๆ           
     2.  ประชาชนมีความรู้ และมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
     4.  ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
    (3)  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แนวทางท่ี 1  การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานเท้า 
              และระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
      แนวทางท่ี ๒  ด้านการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและขยาย 
              ไฟฟ้าสาธารณะ 
      แนวทางท่ี 3  พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ 
      แนวทางท่ี 4  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
      แนวทางท่ี 5  การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางท่ี 2  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ  
          กลุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      แนวทางท่ี 1  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูม ิ 
              ท้องถิ่นและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
              พระมาหากษัตริย์ 
       แนวทางท่ี 2  สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม  
              จริยธรรม ให้กับประชาชน 
       แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ และบูรณาการ การศึกษา 
      แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
       แนวทางท่ี 5  ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
       แนวทางท่ี 6  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและบรรเทา- 
              สาธารณภัย 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางท่ี 1  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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                      และสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและรณรงค์การ 
                          กำจัดขยะมูลฝอย   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามี 
                    สว่นร่วมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.  
      แนวทางท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด 
                     ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลัก 
                     ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 
    (4)  วิสัยทัศน์  
         “ชุมชนน่าอยู่ 
     มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
        เน้นวิถีพอเพียง ” 
 

๑.๒  โครงการแผนพฒันาทอ้งถิน่  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    
  1.2.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะปี พ.ศ.  2563) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 8,253,000.00 12 4,281,915.79 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 3 100,000.00 1 30,000.00 

3.  ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 48 19,524,340.00 34 12,117,953 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 50,000.00 1 17,307.00 

5.  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 5,590,000.00 2 1,650 

รวม 89 33,517,340.00 50 16,448,825.79 
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๑.๓  ผลการดำเนนิงานตามงบประมาณที่ไดร้บั  และการเบิกจา่ยงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
     เปน็โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่นทีไ่ม่ไดด้ำเนนิการจรงิ 
      1.3.1  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565   เป็นโครงการเพื่อการ 
               พัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ดำเนินการจริง 
    1)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000  
 

- งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ
ดำเนินการ 

- บางโครงการไม่ใช่อำนาจหน้าที ่
- หน่วยงานอ่ืน ๆ ขอบรรจุโครงการ 
- ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (Covid – 19) จึงไม่
สามารถทำโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 3,396,000 

3.  แผนงานการเกษตร 2 30,000 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 

2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 20,000 

3.  ด้านคุณภาพชีวิต 

1.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 

2.  แผนงานการศึกษา 1 2,956,000 

3.  แผนงานสาธารณสุข 2 20,000 

4.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000 

5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 12 685,000 

6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0 

7.  แผนงานงบกลาง 0 0 
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    1)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  แผนงานสาธารณสุข 0 0  

2.  แผนงานการเกษตร 0 0  

5.  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 65,000  

2.  แผนงานการศึกษา 0 0  

3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0  

 37 7,432,000  
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    1.3.2  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
     เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง 
     1)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  แผนงานเคหะและชุมชน 1 159,915.79  
 

- งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ
ดำเนินการ 

- บางโครงการไม่ใช่อำนาจหน้าที ่
- หน่วยงานอ่ืนๆขอบรรจุโครงการ 

2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 3,681,000 

3.  แผนงานการเกษตร 1 441,000 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 
2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 

3.  ด้านคุณภาพชีวิต 

1.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 112,332 

2.  แผนงานการศึกษา 9 2,679,802 

3.  แผนงานสาธารณสุข 9 370,324 

4.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 40,000 

5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 5 79,205 

6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 4 133,290 

7.  แผนงานงบกลาง 3 8,703,000 
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     1)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563) (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  แผนงานสาธารณะสุข 1 17,307  

2.  แผนงานการเกษตร 0 0  

5.  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4,370,000  

2.  แผนงานการศึกษา 0 0  

3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1,650  

รวม 52 20,818,825.79  
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   3)  สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ได้ดำเนินการจริง 

2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครงก
าร 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครง
การ 

จำนวนเงิน 

จำนว
น

โครง
การ 

จำนวนเงิน 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 26 8,378,900 33 14,932,324 45 20,850,324 18 5,724,555.46 12 4,281,915.79 25 7,193,268.02 0 0 

2. ด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0 3 100,000 3 100,000 3 100,000 2 40,000 1 30,000.00 0 0 0 0 

3. ด้าน
คุณภาพชีวิต 

7 3,050,000 45 19,376100 51 20,668,900 49 18,544,100 56 13,870,107.32 34 12,117,953 22 13,605,445 0 0 

4. ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 32,760 1 17,307.00 0 0 0 0 

5. ด้าน
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

5 515,000 10 5,735000 9 265,000 8 275}000 3 4,407 4 4,371,650 1 1,550 0 0 

รวม 13 3,585,000 86 33,615,000 98 36,401,224 105 39,795,024 81 19,671,829.78 52 20,818,825.79 48 20,800,263.02 0 0 
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๒.  แนวทางการตดิตามและประเมนิผล  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และข้อ 30 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓  ลงวันที ่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื ่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3 / ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื ่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๐357  ลงวันที่  19  มกราคม  ๒๕
61  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลา่ว  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  จึงได้ดำเนินการ
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ประจำปีงบประมาณ  2564  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
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๒.๑  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ ปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    2.1.1  วันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  256๔    
     1)  ปีงบประมาณ 2564   ปีปัจจุบัน   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ไม่ได้ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เคหะและชุมชน กองช่าง 0 0 
 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 0 0 
 การเกษตร กองช่าง 0 0 
     
2.  ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 0 0 
 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 1 10,000 
     
3.  ด้านคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 1 10,000 
 การศึกษา กองการศึกษา 1 30,000 
 สาธารณสุข สำนักปลัด 1 1,000 
 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 0 0 
 สร้างความเข้มแข็งและชุมชน กองสวัสดิการสังคม 6 105,000 
 ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 3 29,950 
 งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 0 0 
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    1)  ปีงบประมาร 2564   ปีปัจจุบัน   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ไม่ได้ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข สำนักปลัด 1 15,000 
และสิ่งแวดล้อม การเกษตร สำนักปลัด 2 25,000 
     
5.  ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 3 305,500 
บ้านเมืองที่ดี การศึกษา กองการศึกษาฯ 0 0 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 0 0 
     

 รวม 19 531,450 
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     2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ได้ดำเนินการจริง 
  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เคหะและชุมชน กองช่าง 6 1,218,268.02 
 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 19 5,975,000 
 การเกษตร กองช่าง 0 0 
     
2.  ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 0 0 
 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 0 0 
     
3.  ด้านคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 1 39,264 
 การศึกษา กองการศึกษา 8 3,413,083.62 
 สาธารณสุข สำนักปลัด 4 235,138 
 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 2 50,000 
 สร้างความเข้มแข็งและชุมชน กองสวัสดิการสังคม 2 20,000 
 ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 2 25,659.38 
 งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 3 9,822,300 
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    1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข สำนักปลัด 0 0 
และสิ่งแวดล้อม การเกษตร สำนักปลัด 0 0 
     
5.  ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 0 0 
บ้านเมืองที่ดี การศึกษา กองการศึกษาฯ 0 0 
 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 1 1,550 
     

 รวม 48 20,800,263.02 
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    2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลาย
มาศ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ 
ลำปลายมาศ 

348,768.02 
ความสำเร็จใน 

การซ่อมแซม/ติดตั้ง กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพักน้ำ และขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางเซียม รัตนชีวพงษ์ ถึง บ้านนางน้อย 
สมพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ 
และขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานขุดดินเพ่ือ 
วางท่อปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาก์ศเมตร 
งานรื้อถนน(ขนทิ้ง) ปริมาณ 35ตารางเมตร วางท่อ
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 76 ท่อน บ่อพักจำนวน 4 
บ่อ ขยายถนนกว้าง 1.50 เมตร ยาว 74 เมตร 

163,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบ้านนายสมพร คุซิตา ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ 
6 บ้านบริหารชนบท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 78เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 390 ตารางเมตร 

191,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านนายถัน อินทะดก ถึงบริเวณบ้านนายอนันท์ 
บุญนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด ø 0.30 
เมตร จำนวน 5 ท่อนปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร  

454,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา 
นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย์ ถึงบริเวณท่ีนานางบุปผา 
ชงดอน หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 91เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร 

193,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบ้านนางพวงเพชร ประจันกลาง ถึงบริเวณ
บ้านนายพรศักดิ์ ใยอ่ิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 91เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร 

193,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัดแน่นพร้อม
ลงหินคลุกบริเวณท่ีนา นายสา บุญโท ถึงบริเวณท่ี
นานายสมส่วน พงษ์ศิริวิลัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัด  พร้อมลงหินคลุกเกรด
ปรับแต่ง  กว้าง 3 เมตร ยาว 684  เมตร  ปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 1,778.4 ลูกบาก์ศเมตร ปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 205.20 ลูกบาก์ศเมตร วางท่อคอนกรีต
ขนาด ø 0.30 เมตร จำนวน 16 ท่อน จำนวน 4 จุด  

273,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ กองช่าง 

8 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับถนน
คอนกรีตเดิม จาก รพ.สต.หนองม่วง หมู่ที่ 11 ถึง 
บริเวณหน้าวัดบ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองน้ำขุ่น 

ซ่อมสร้างผิวถนนแอลฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตรหนา 0.04 เมตร 
ปริมาณแอลฟัลล์ติกไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร  
 

497,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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    2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางสำรวย เสวตรัมย์ ถึงบ้านนางบุญมี เหมาะทอง 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 70เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 280 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน11  ท่อน 

144,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ถนนลาดยางสาย บร 3047 สายขาชันโลง - ตูบ
ช้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 
ถึงบริเวณที่นานางบุญรัตนื พุ่มพวง หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองม่วงใต้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 
177 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด ø 0.30 
เมตร จำนวน 6 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
890 ตารางตารางเมตร  

497,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายบุญ ชวนรัมย์ ถึงบริเวณที่สวนนายสมจิตร 
สะเทิงรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4เมตร ยาว 
129 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด ø 0.30 
เมตร จำนวน 5 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
876 ตารางเมตร  

497,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ี
สวนนายวิชัย เซิกรัมย์ ถึงท่ีสวนนางสาวทองมา ดู
เรืองรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 39เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 117 ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน  7  ท่อน 

59,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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 2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางสุดใจ ชะร่างรัมย์ ถึงที่สวนนายเพ็ชร ดีรับรัมย์ 
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 40เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 

77,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายอำนาจ อินทรศร ถึงนายเทียม อินทรศร หมู่ที่ 
4 บ้านหนองม่วง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร  

497,500.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ี
นานางสมบัติ สีดาสะมา ถึงบริเวณท่ีนานายศราวุฒ 
ทาอ้อ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด ø 0.30 
เมตร จำนวน 6 ท่อนปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร  

497,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
บ้านนายอภิเดช แก่นทิพย์ ถึง บริเวณท่ีนานาง
ประดับ จันทร์สว่าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 91เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 

200,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
17 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่สวนนายชัย

ศิลป์ มีศรี ถึงนานางอารีย์ แสนแก้ว หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองน้ำขุ่น 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว2,650 
เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยว่า 795 
ตารางเมตร  

414,500.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

18 โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งจากบริเวณที่
นานางสาวประไพร อังโขรัมย์ ถึง บริเวณท่ีนานาย
ชัยน้อย ภูชื่นแสง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาก์ศเมตร พร้อม 
เกลี่ยปรับแต่ง   

195,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณท่ีนานายสาร ซึ้งรัมย์ ถึงบริเวณที่นานาง
ทองแดง ทองทรวง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร  

497,500.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
บ้านนายทองสุข หารบุรุษ ถึง บริเวณท่ีนานางนิด 
เทมเบอร์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 86เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร 

123,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

 

21 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic concrete 
ทับถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้าน นายสวัสดิ์ บุริน
รัมย์ ถึง บริเวณบ้านนางสว่าง แกล้วกล้า หมู่ที่ 17 
บ้านใหม่อัมพวัน 

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 426 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ปริมาณแอลฟัลล์ติกไม่น้อยกว่า 1,704 ตารางเมตร  
 

472,500.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 

ห น้ า  | 28 
 

     2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วน 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

22 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอบต.
ทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ฝั่งทิศ
ตะวันออก กว้าง 4.60 เมตร ยาว 15เมตร ฝั่งทิศ
ตะวันตก กว้าง 5.30 เมตรยาว 27 เมตร 

340,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
 

23 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำองค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำงานรื้อเปลี่ยน
หลังคา ต่อเติม กันสาด พร้อมปูกระเบื้ององค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

34,000.00 
ร้อยละความสำเร็จ

ของเป้าหมาย
โครงการ 

 

24 โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุงอาคาร
โรงจอดรถ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 8 เมตร ยาว 
48 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมทาสีโครงหลังคาและ
มุงหลังคาเหล็กกรีดลอน 174 ตารางเมตร    

302,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ  

25 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กหน้า
อาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทะเมนชัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็หน้า
อาคารศูนย์ อปพร. อบต.ทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 7.30เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อม
ประตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน 

30,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ
ของเป้าหมาย

โครงการ 
 

รวม (25) 20,800,263.02  

แบบ ผ.02 
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       2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

40,000.00 
- ร้อยละ70 ประชาชน
เดินทางปลอดภัย  สำนักปลัด 

2 ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จดัสรร
ให้กับเด็กนักเรยีนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง (260 วัน) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง (260 วัน) 

1,051,996.00 

ร้อยละจำนวนจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ สำนักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง (รายหัว) 129,200.00 

ร้อยละ 80 ของผู้ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักปลัด 

4 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง
ม่วง (ศพด.) เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

42,800.00 

จำนวนเด็กเยาวชน และ 
ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 

กองการศึกษา 

5 เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
หนองม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวันหนองม่วงจำนวนเด็ก 76 คนๆละ 20 
บาทจำนวน 245 วัน 

347,400.00 
จำนวนนักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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     2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านหนองไทร จำนวนเด็ก87 คนๆละ 20 บาท จำนวน 
200 วัน 

348,000.00 
ร้อยละ 50 ของเด็ก
ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา กองการศึกษา 

7 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านหนองบัว จำนวนเด็ก99 คนลๆ 20 บาท จำนวน 
200 วัน 

396,000.00 
ร้อยละ 50 ของเด็ก
ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา กองการศึกษา 

8 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านหนองม่วง จำนวนเด็ก205 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 200 วัน 

820,000.00 
ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ กองการศึกษา 

9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท      -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านบริหารชนบทจำนวนเด็ก82 คนลๆ 20 
บาท จำนวน 200 วัน 

328,000.00 
ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ กองการศึกษา 

10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค เช่น โรคประจำถ่ิน หรือโรคระบาดร้ายแรงที่เกิด
ตามฤดูกาล เช่นโรคฉี่หนู โรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดสาย
พันธ์ใหม ่ฯลฯ 

150,000.00 

ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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     2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
11 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโครคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิณานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร 
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

35,000.00 

ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ 

กองการศึกษา 

12 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - EMS) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนที่
ปกติและพ้ืนที่พิเศษ 

60,000.00 
ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ กองการศึกษา 

13 อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 10 
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
จำนวน 10หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 

200,000.00 
ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ สำนักปลัด 

14 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอำเภอ
ลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา
และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 

     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลาย
มาศ ตามโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดในการรับ
บริจาคโลหิตอวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ฯลฯ 

40,000.00 

ร้อยละ 50 นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ5 หมู่ 

สำนักปลัด 

15 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น 
(สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น
(สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

10,000.00 

ร้อยละ50ของประชาชน
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
16 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เช่น เงินรางวัล 
เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 

18,800.00 
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

17 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธีของ
อำเภอลำปลายมาศ 

6,859.38 
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

18 เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 12 เดือน 
สำหรับคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมน
ชัย คนละ  800 บาท/เดือน 

2,891,200.00 
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

36,000.00 
จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

20 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุจำนวน 12 เดือน 
แยกเป็น 
 - ผู้สูงอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บ./ด. 
 - ผู้สูงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บ./ด. 
 - ผู้สูงอายุ 80-99 ปี คนละ 800 บ./ด. 
 - ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บ./ด. 

6,895,100.00 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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    2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
21 อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม

ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
โครงการหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด 

10,000.00 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ 

สำนักปลัด 

22 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลาย
มาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 กิจกรรมดังกล่าวบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  (22) 13,605,445  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2)  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าป้าย
โครงการ ค่ากระดาษ ปากกาค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

1,550 

ประชาชนร้อยละ 90 
ได้รับความสะดวกใน 
การมาใช้บริการ 

สำนักปลัด 

รวม (1) 1,550  
 

รวมทั้งสิ้น  (48) 20,800,263.02 
 

แบบ ผ.02 
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ส่วนที ่ ๓ 
ผลการวเิคราะห์การตดิตามและประเมนิผล 

  
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ครั้งที่  1 / 2564   
เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564  เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย  

20 20 20 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยใน 

      เขตจังหวัด       
10 10 10 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5 
 3.8 แผนงาน       5 5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5 

รวมคะแนน  100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  |35 
 

           1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
               รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยในแต่ละประเด็น   
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 20 100  

 1.1 ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช ่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช ่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั ้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งท ้ องถ ิ ่ น  (ด ้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 10  

1.6 ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี 
ว ัฒนธรรม เช ่น  การน ับถ ือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 10  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น นำ้ ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประช ุมประชาคมท ้องถิ่น 
ร ูปแบบ ว ิธ ีการ และการดำเน ินการ
ประช ุมประชาคมท ้องถ ิ ่ น  โดย ใช้
กระบวนการร ่วมค ิด  ร ่วมทำ ร ่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

3 3 15  

รวม 20 19 95  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์  
ต่าง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและ
วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ  และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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          1.3   การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 13.33  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.67  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า รศ ึ กษ า  ส า ธ า รณส ุ ข  ค ว ามย ากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 2 13.33  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 13.33  

2.5 การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 13.33  

 2.6 ผลการว ิเคราะห์ศ ักยภาพเพ ื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33  

 



ห น้ า  |38 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได ้ ร ับ  และการเบ ิกจ ่ ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.67  

2.9 ผลท ี ่ ไ ด ้ ร ั บจากการดำ เน ิน งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

1 1  6.67  

รวม 15 15 100   

 
   ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้มี
การนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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    1.4  ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลทะเมนชัยสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจสิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่นประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัยและเชื ่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัยในเขตจังหวัดสอดคล้องและ
เช ื ่ อม โ ย งก ั บสภาพส ั ง คม  เศรษฐกิ จ 
สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 15.4  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิส ัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเมนชัย และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 7.7  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทะเมนชัยที ่จะนำไปสู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.7  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 7.7  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลทะเมนช ัย ซ ึ ่ ง เก ิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.7  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ทะเมนชัยที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.7  
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ เก ิดผลผล ิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ่มจ ังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ทะเมนชัย 

5 5 7.7  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ ่มหรืออันหนึ ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่
การจ ัดทำโครงการเพ ื ่อพ ัฒนาท้องถ ิ ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.7  

 รวม 65 65 100  
 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ครั ้งที ่ 1/2564      
เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน        

เชิงปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน      
  เชิงคุณภาพ  

10 10 10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 4 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 5 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 

รวมคะแนน  100 98 98 
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     2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
          รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจ ัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90  

 
     2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้ว ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั ้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว ้ เท ่าไหร ่ จำนวนที ่ ไม ่สามารถ
ดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ ิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

2.2 ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ 
( Impact) โครงการท ี ่ดำเน ินการใน  เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40  

รวม 10 90 90  
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    2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่และเป ็นไปตามอำนาจหน้าท ี ่หร ือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หร ื อ ไ ม ่  ซ ึ ่ ง เป ็ น ไปตามหล ั กประส ิ ทธ ิ ผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที ่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที ่ได้ร ับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90  
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 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่ง 
ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัยในมติิต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทะเมนชัยที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 

10 
5 

10 
5 

100 
50 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล ่งน ้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40  

รวม 10 9 90  
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5 โครงการพัฒนา 60 60 100  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป ็นโครงการท ี ่มี ว ัตถ ุประสงค ์สนองต ่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัยและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเมนชัยที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ ่งไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่
อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
ม ี หล า ยกล ุ ่ ม  ใ ห ้ บ อกช ั ด ล ง ไปว ่ า ใ ครคื อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5 .4  โคร งกา รม ี ค ว ามสอดคล ้ อ งก ั บแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) 
ความมั ่นคง (2)การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  



ห น้ า  |47 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง (2) ย ึดคนเป็น
ศ ูนย ์กลางการพัฒนา (3) ย ึดว ิส ัยท ัศน ์ภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู ่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ท ี ่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับ
การเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ี
มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได ้ เปร ียบเช ิ ง เปร ียบเท ียบ เช ่น ด ้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.67  
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงท ี ่ประชาชนดำเน ินการเองหร ือร ่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีาร
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจ ักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ัด (KPI)  และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที ่เก ิดที ่ส ิ ่งที ่ได ้ร ับ  (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที ่ได้รับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เก ิดข ึ ้นจะต ้องเท ่าก ับว ัตถ ุประสงค ์หรือ
มากกว ่ า ว ั ตถ ุ ป ระส งค ์  ซ ึ ่ ง ก า ร เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได ้ และม ี ค ว าม เฉพาะ เจ าะจง  ในการ
ดำ เน ินงานตามโครงการ  (2 )  ว ั ดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต ้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ     
มีดังนี ้

แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทะเมนชัยในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ ่นในโอกาสต่อไป  ซึ ่งได้ทำการสรุปและ

ประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปี
งบประมาณ  2564  ตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการฯ  
ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริห ารส่วน
ตำบลทะเมนชัย  ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ้งได้แก่ผู้นำหมู่บ้าน  และประชาชนทั่วไปทั้ง  10  หมู่บ้านใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  โดยกำหนดเกณฑ์การส่งแบบสำรวจและประเมินผลฯ ตามมติ
คณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  หรือสภาพของหมู่บ้าน ซึ่งได้ดำ เนินการ
จัดส่งแบบสำรวจและประเมินผลฯ  ไปจำนวนทั้ง  143  ชุด  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 

ดำเนินการประเมิน  (โดยวิธีทำการสุ่มประเมินประชากร)     

ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 

จำนวนประชากร
เป้าหมาย 

ที่ทำแบบประเมิน 
(คน) 

1 4 บ้านหนองม่วง 188 21 
2 6 บ้านบริหารชนบท 137 13 
3 8 บ้านหนองไทร 217 21 
4 9 บ้านหนองบัว 142 10 
5 10 บ้านหนองม่วงน้อย 113 11 
6 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 185 20 
7 12 บ้านบุตาริด 107 11 
8 15 บ้านหนองม่วงใต้ 136 13 
9 16 บ้านน้อยพัฒนา 135 16 

10 17 บ้านใหม่อัมพวัน 63 7 
รวม 1,423 143 คน 
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   การวิเคราะห์และการนำเสนอการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน  ประจำปี  
2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  จำนวนทั้งสิ้น  143  ชุด  จากกลุ่มประชากร  จำนวนทั้งสิ้น  1,423  
ครัวเรือน  และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  139  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  97.20   โดยแบ่งการ
นำเสนอเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ส่วนที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย  ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ตามแบบประเมิน  ที่  3/2  และ  3/3                 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลทะเมนชัยในภาพรวม 

 

เก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  จำนวน  139  ชุด  สรุปได้  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่บ้าน/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง (คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย ประชากรภายในเขต อบต. 63 45.32 
 - หญิง ประชากรภายในเขต อบต. 76 54.68 

2 อาย ุ    
 - ต่ำกว่า 20 ปี ประชากรภายในเขต อบต. - - 
 - 20 – 30 ปี ประชากรภายในเขต อบต. 12 8.63 
 - 31 – 40 ปี ประชากรภายในเขต อบต. 21 15.11 
 - 41 – 50 ปี ประชากรภายในเขต อบต. 23 16.55 
 - 51 – 60 ปี ประชากรภายในเขต อบต. 33 23.74 
 - มากกว่า 60 ปี ประชากรภายในเขต อบต. 50 35.97 

3 การศึกษา    
 - ประถมศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 65 46.76 
 - มัธยมศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 32 23.02 
 - อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประชากรภายในเขต อบต. 23 16.55 
 - ปริญญาตรี ประชากรภายในเขต อบต. 19 13.67 
 - ปริญญาโท ประชากรภายในเขต อบต. - - 
 - อ่ืนๆ ประชากรภายในเขต อบต. - - 

4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ ประชากรภายในเขต อบต. 3 2.16 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ประชากรภายในเขต อบต. 23 16.54 
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ประชากรภายในเขต อบต. 35 25.18 
 - รับจ้าง ประชากรภายในเขต อบต. 22 15.83 
 - นักเรียนนักศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 7 5.04 
 - เกษตรกร ประชากรภายในเขต อบต. 49 35.25 
 - อ่ืนๆ (ระบุ)............................. ประชากรภายในเขต อบต. - - 
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   จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  54.68  และเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  45.32  ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง  60  ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  35.97   ระดับการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด  
คิดเป็น  ร้อยละ  46.76  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  35.25   
 

ส่วนที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย     
ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ 
  แบบสอบถามสำหรับประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ในการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปี
งบประมาณ  2564  โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง  139  ชุด ดังนี้  
 

2.1  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจของประชาชน 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 91 40 2 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

89 39 4 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

83 40 10 

4)  มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 90 41 2 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 90 37 6 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 87 43 2 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

79 47 7 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 75 47 11 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 90 40 3 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 61.87 29.89 8.24 
 

           จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหาร ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ในภาพรวมอยู่ในความพึงพอใจมากคิดเป็น
ร้อย 61.87  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากใน  
เรื่อง  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  และรองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจ    คิดเป็นร้อยละ  29.89  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจในเรื่อง  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
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2.2  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ระบบระบายน้ำ  การจัดวางผังเมือง  ไฟฟ้า  คมนาคม 
 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  9.30 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.60 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  8.80 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  8.70 
๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  9.08 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.29 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  10 
9.  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  9.11 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 9.09 
 

             จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นภาพรวม  9.09  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   
คิดเป็นร้อยละ  10   
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เช่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ การส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  9.20 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  9.10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.50 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  9 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  7.80 
๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  9.02 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  7.60 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  7.60 
9.  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 9.11 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 8.54 
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   จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อยู่ในระดับ
ความพึงพอ   ใจมาก  คิดเป็นภาพรวม  8.54  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   คิด
เป็นร้อยละ 9.20   
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เช่น  การส่งเสริมอาชีพ  สวัสดิการสังคม  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  การศึกษาในระบบ  
การสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ  ฯลฯ 
 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  9.26 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  9.02 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8.50 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  9.06 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  8.80 
๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  9.23 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.94 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  9.07 
9.  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 8.99 
 

            จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นภาพรวม  8.99  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   คิด
เป็น  ร้อยละ 9.26  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การปรับปรุง
ภูมิทัศน์  การกำจัดขยะมูลฝอย  การใช้พลังงานทดแทน  ฯลฯ 
 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   9.05 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  9.02 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  9.01 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  7.41 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  7.32 
๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  7.47 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  7.30 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  7.90 
9.  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 9.03 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 8.16 
            จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปี  2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นภาพรวม  8.16  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   
คิดเป็นร้อยละ 9.05 
   

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เช่น  การพัฒนาบุคลากรในองค์กร  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
 

ประเด็น 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   7.23 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม  7.21 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.18 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  7.32 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  7.40 
๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  7.65 
๗.  ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  8.06 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  7.56 
9.  มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.69 

ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 7.47 
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            จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทะเมนชัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นภาพรวม  7.47  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 8.06   
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4.  แผนงานที่ดำเนินการ   (วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึง 30 กันยายน 2564) 
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ 
ผู้บริหาารท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 1   

ข้อ 160 
 300,000 0 100 0.00 

2 โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 160  

ข้อ 2 
 400,000 0 100 0.00 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม ฉ.2 

หน้า 33  ขอ้ 47 
 20,000 0 100 0.00 

4 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 162  

ข้อ 5 
 500,000 0 100 0.00 
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    สูตร (6) 
(4) 𝑥 100

(3)
= (6) 

 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 162  

ข้อ 6 
✓ 0   

(ไม่ใช้บประมาณ) 
ดำเนินการ 100 100 

6 
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 166  

ข้อ 5 
 5,000.00 0 100 0.00 

  
 

 รวม ( 1 ) 1,225,000 0 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สูตร (5) 
{(3) −  (4)} =. . . 𝑥 100

(3)
= (5) 
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3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 120  ขอ้ 1 
 100,000 0 100 0.00 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 120  ขอ้ 2 
✓ 40,000 39,264 1.84 98.16 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 120  ขอ้ 3 
 100,000 0 100 0.00 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมน
ชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 4  

ข้อ 1 

 100,000 0 100 0.00 

  
รวม ( 1 ) 40,000 39,264 1.84 1.84 
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3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 122  ขอ้ 1 
 40,000 0 100 0.00 

2 อุดหนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (จากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 122  ขอ้ 2 
 2,956,000 0 100 0.00 

3 
อาหารเสริม (นม) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 123  ขอ้ 5 
✓ 1,105,700 974,704.22 11.85 88.15 

4 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 124  ขอ้ 6 
✓ 164,900 129,200 21.65 78.35 

5 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 123  ขอ้ 5 
✓ 67,800 41,810 38.33 61.67 

6 เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองม่วง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 125  ขอ้ 8 
✓ 475,300 343,880 27.65 72.35 

7 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 125  ขอ้ 9 
✓ 378,000 342,000 9.52 90.48 



ห น้ า  |61 
 

3.3  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(1) 

ดำเนินการจริง 
(2) 

ตามแผนพัฒนา 
(3) 

ดำเนินการจริง 
(4) 

ตามแผนพัฒนา 
(5) 

ดำเนินการจริง 
(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

8 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 125  ขอ้ 10 

✓ 416,000 382,240 8.12 91.88 

9 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 126  ขอ้ 11 

✓ 796,000 814,309 -2.30 102.30 

10 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหาร
ชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 126  ขอ้ 12 

✓ 336,000 316,640 5.76 94.24 

   รวม  ( 8) 6,735,700 3,344,783.22 50.34 49.66 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆวัสดุ
ต่างๆ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 127  ขอ้ 2 
 10,000 0 100.00 0.00 

2 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 127  ขอ้ 3 
✓ 330,000 4,996 98.49 1.51 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(ขับเคลื่อน) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 128  ขอ้ 4 
✓ 50,000 30,042 39.92 60.08 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 126  ขอ้ 12 

 10,000 0 100.00 0.00 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

5 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Services - EMS) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 129  ขอ้ 6 
✓ 96,000 100 99.90 0.10 

6 อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
10 หมู่บ้าน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 24  

ข้อ 35 
✓ 200,000 200,000 0.00 100.00 

7 โครงการให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 140  ขอ้ 39 

 40,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 141  ขอ้ 40 

 40,000 0 100.00 0.00 

9 
โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 141  ขอ้ 41 

 40,000 0 100.00 0.00 

10 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แก่ประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 141  ขอ้ 42 

 200,000 0 100.00 0.00 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

11 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.3 หน้า 20  

ข้อ 1 

 80,000 0 100.00 0.00 

12 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 130  ขอ้ 7  40,000 0 100.00 0.00 

13 โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 127  ขอ้ 1 
 20,000 0 100.00 0.00 

14 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่
ประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 26 

ข้อ 36 

 20,000 0 100.00 0.00 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 
โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 158 ข้อ 1 
 20,000 0 100.00 0.00 

16 โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 158 ข้อ 2 
 70,000 0 100.00 0.00 

17 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 29 ข้อ 42 
 20,000 0 100.00 0.00 

 รวม ( 4 ) 1,286,000        235,138  81.72 18.28 
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3.5   แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด
อำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 142 ข้อ 1 
✓ 40,000 40,000 0.00 100.00 

2 โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่
คนพิการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 150 ข้อ 18 

 100,000 0 100.00 0.00 

3 อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 142 ข้อ 2 
✓ 10,000 10,000 0.00 100.00 

   รวม ( 2 ) 150,000          50,000  66.67 33.33 
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 3.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1 
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 117  ขอ้ 1 
 50,000 0 100.00 0.00 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 117 ข้อ 2 
 30,000 0 100.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 143 ข้อ 1 
 30,000 0 100.00 0.00 

4 โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม (ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 143 ข้อ 3 
 30,000 0 100.00 0.00 

5 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 145 ข้อ 7 
 40,000 0 100.00 0.00 

6 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรี
ในพ้ืนที่ตำบลทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 145 ข้อ 8 
 50,000 0 100.00 0.00 
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 3.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 

7 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 146 ข้อ 10 

 100,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 147 ข้อ 12  30,000 0 100.00 0.00 

9 โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิ
ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 148 ข้อ 13  20,000 0 100.00 0.00 

10 
กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 148 ข้อ 14 

 40,000 0 100.00 0.00 

11 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชมรม
ผู้สูงอายุ และองค์กรภาคีเครือข่ายในเขต อบต.
ทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 149  ขอ้ 15 

 82,000 0 100.00 0.00 

 



ห น้ า  |69 
 

 3.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 

12 โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 149 ข้อ 16  25,000 0 100.00 0.00 

13 โครงการสานสัมพันธ์รักสามวัยในครอบครัว 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 150 ข้อ 17 

 20,000 0 100.00 0.00 

14 โครงการ "สวนสมุนไพร" เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสืบสานมรดำจากรุ่นสู่รุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 150 ข้อ 19 

 50,000.00 0 100.00 0.00 

15 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 151 ข้อ 20 

 200,000.00 0 100.00 0.00 

16 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 151 ข้อ 21 

 200,000.00 0 100.00 0.00 

17 โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจำ
ตำบล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 155 ข้อ 23 

 
30,000.00 0 100.00 0.00 
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3.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตดีที่ 

18 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 152 ข้อ 22 

✓ 25,000 10,000 100.00 0.00 

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 153 ข้อ 24 

 20,000 0 100.00 0.00 

20 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 27 ข้อ 38 
✓ 10,000 10,000 100.00 0.00 

 
 
 
 
 
 



ห น้ า  |71 
 

3.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 165 ข้อ 2 
✓ 20,000 1,550 92.25 7.75 

22 
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 166 ข้อ 3 
 5,000 0 100.00 0.00 

23 โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีชาาวบ้านเพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 166 ข้อ 4 
 0 0 0 0 

24 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของสมาชิก
สภา อบต. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 167 ข้อ 6 
 0 0 0 0 

 
รวม ( 2 ) 1,107,000          21,550  98.05 1.95 
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3.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
"โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง" 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 119 ข้อ 1 
 

20,000 
 

0 100 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 

2 
โครงการถวายทียนพรรษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 154 ข้อ 2 
 30,000 0 100.00 0.00 

3 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 155 ข้อ 3 
 30,000 0 100.00 0.00 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 155 ข้อ 4 
 100,000 0 100.00 0.00 

5 
โครงการประเพณีลอยกระทง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 155 ข้อ 5 
✓ 50,000 18,800 62.40 37.60 
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3.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6 โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัย
เกมส์" 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 156 ข้อ 6 
 200,000 0 100.00 0.00 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลาย
มาศ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 156 ข้อ 7 
✓ 10,000 6,859.38 31.41 68.59 

   รวม ( 2 ) 440,000 25659.38 94.17 5.83 
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3.7  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 61 ข้อ 1 
✓ 200,000 348,768.02 -74.38 174.38 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 61 ข้อ 2 
 100,000 0 100.00 0.00 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 61 ข้อ 2 
 53,200 0 100.00 0.00 

4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักนำ้และขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางเซียม รัตนชีวพงษ์ ถึง บ้าน
นางน้อย สมพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 2 

ข้อ 7 

✓ 198,000 163,500 17.42 82.58 

5 โครงการวางท่อเมนด์ PVC ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 2 

ข้อ 7 

 223,000 0 100.00 0.00 
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3.7  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) 
  

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา
ปูนปิด จากบ้านนายประมวล นูหาร ถึงหน้า รร.
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 2 

ข้อ 7 
 197,000 0 100.00 0.00 

7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง จากบ้านนางทองอวน 
คันทะชัย ถึงบ้านนายวรวรรธน์ พัฒน์ธนกฤษศิริ 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 67 ข้อ 15 
 240,000 0 100.00 0.00 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาเหล็กตะแกรงปิด จากบ้านนาย
ทับ ดีโพธิ์รัมย์ ถึง บ้านนางสุนันท์ เชียงรัมย์ หมู่
ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 71 ข้อ 22 
 308,000 0 100.00 0.00 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางคัน
ทมาศ ศรีเรืองหัตถ์ ถึงบ้านนางบุญสุข พิมพ์
เสนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 72 ข้อ 23 
 80,000 0 100.00 0.00 
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3.7  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) 
  

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบขยายไหล่
ทางจากบ้านนางพิกุล พวงทองถึงบ้านนาย
ปรางค์ ไชยสาร หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 72 ข้อ 25 
 120,000 0 100.00 0.00 

11 
โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุง
อาคารโรงจอดรถ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 8 

ข้อ 5 

✓ 340,000 340,000 0.00 100.00 

12 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 3 

ข้อ 7 

✓ 34,000 34,000 0.00 100.00 

13 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 8 

ข้อ 4 

✓ 340000 340,000 0.00 100.00 

14 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็ก
หน้าอาคารศูนย ์อปพร. องค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 9 

ข้อ 6 

✓ 35,000 30,000 14.29 85.71 
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3.7  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) 
  

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบขยายไหล่
ทางจากบ้านนายสุทัศน์ พิมเสนา ถึง บ้านนาย
สมหวัง พิมเสนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 72  ขอ้ 25 
 60,000 0 100.00 0.00 

16 โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำบาดาล พร้อมหม้อ
แอมป์ไฟฟ้าที่ฝายบุตาริดหมู่ 12 บ้านบุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 73  ขอ้ 27 
 50,000 0 100.00 0.00 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กปิดจากศาลากลางหมู่บ้านถึงบ้าน
นายภูสิต แสนรัมย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 73  ขอ้ 29 
 1,036,000 0 100.00 0.00 

 รวม ( 6 ) 3,614,200 1,256,268 65.24 34.76 
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3.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายถัน อินทะดก ถึงบริเวณบ้าน
นายอนันท์ บุญนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 12 

ข้อ 12 

✓ 454,500 454,500 0.00 100.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัดแน่น
พร้อมลงหินคลุกบริเวณที่นา นายสา บุญโท ถึง
บริเวณท่ีนานายสมส่วน พงษ์ศิริวิลัย หมู่ที่ 9 
บ้านหนองบัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 13

ข้อ 14 

✓ 382,000 273,500 28.40 71.60 

3 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิม จาก รพ.สต.หนองม่วง หมู่ที่ 
11 ถึง บริเวณหน้าวัดบ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 
11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 16

ข้อ 19 

✓ 686,000 497,500 27.48 72.52 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางสำรวย เสวตรัมย์ ถึงบ้านนางบุญมี 
เหมาะทอง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 17

ข้อ 22 

✓ 145,000 144,000 0.69 99.31 
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3.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 
  

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ถนนลาดยางสาย บร 3047 สายขาชันโลง - 
ตูบช้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
หนองม่วง ถึงบริเวณท่ีนานางบุญรัตน์ พุ่มพวง 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 17

ข้อ 23 
✓ 500,000 497,500 0.50 99.50 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายบุญ ชวนรัมย์ ถึงบริเวณท่ีสวนนายสม
จิตร สะเทิงรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 20

ข้อ 26 
✓ 500,000 497,500 0.50 99.50 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายอำนาจ อินทรศร ถึงนายเทียม อินทร
ศร หมู่ที ่4 บ้านหนองม่วง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 10 

ข้อ 7 
✓ 500,000 497,500 0.50 99.50 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ที่นานางสมบัติ สีดาสะมา ถึงบริเวณที่นานายศรา
วุฒ ทาอ้อ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 11 

ข้อ 10 

✓ 500,000 497,500 0.50 99.50 
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 3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

9 โครงการซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic 
concrete จากบ้านนายชโลม แสนรัมย์ ถึงบ้าน
นางทองจันทร์ ยางยอดทอง หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองม่วง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขคร้ังที่ 2 /2562

หน้า 2 ข้อ 1 

 1,125,000 0 100.00 0.00 

10 โครงการซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic 
concrete ทับถนนคอนกรีตเดิมจากศาลากลาง
หมู่บ้านถึงบ้านนายศรีสุพรรณ ไชยสาร หมู่ที่ 6 
บ้านบริหารชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขคร้ังที่ 2 /2562

หน้า 2 ข้อ 2 

 167,000 0 100.00 0.00 

11 โครงการซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic 
concrete ทับถนนคอนกรีตเดิมจากบ้านนาง
อัมพร ขะรัมย์ ถึงบ้านนางจันทร์ สีดาสะมา หมู่
ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขคร้ังที่ 2 /2562

หน้า 3 ข้อ 1 

 161,000 0 100.00 0.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบ้านนายสมพร คุซิตา ถึงเขตทางรถไฟ 
หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 11 

ข้อ 9 
✓ 192,000 191,000 0.52 99.48 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นา นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย์ ถึงบริเวณท่ีนา
นางบุปผา ชงดอน หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง
น้อย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 14 

ข้อ 15 

✓ 194,000 193,000 0.52 99.48 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณบ้านนางพวงเพชร ประจันกลาง ถึง
บริเวณบ้านนายพรศักดิ์ ใยอ่ิม หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 11 

ข้อ 11 
✓ 198,000 193,000 2.53 97.47 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ซอยสระน้ำหนองไฮ ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรม
ชาติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขคร้ังที่ 2 /2562

หน้า 5  ข้อ 6 
 80,000 0 100.00 0.00 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายบุตรศรี ดินไสว ถึงสระน้ำหนองแปน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 106 ข้อ 67 

 300,000 0 100.00 0.00 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายปลัด ตาดวง ถึงบ้านนายสุรินทร์ กลิ่น
สุคนธ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไขคร้ังที่ 2 /2562

หน้า 6  ข้อ 7 
 150,000 0 100.00 0.00 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายบุญช่วย ดีเสมอ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ 
เมืองแพน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 98  ขอ้ 46 
 181,000 0 100.00 0.00 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายอุทัย แซกรัมย์ ถึง บ้านนายทน ใจเอ้ือ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 92  ขอ้ 32 
 37,000 0 100.00 0.00 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายโชคทวี ภรรณทองไสว ถึงท่ีสวนนาย
หนู แปลนดี หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 89 ข้อ 24 
 420,000 0 100.00 0.00 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสุนทร พิศเพ็ง ถึงบ้านนายสมพงษ์ ดี
ชัยรัมย์ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 102  ขอ้ 59 

 158,900 0 100.00 0.00 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายตุ้ย ทราบรัมย์ถึงบ้านนางสว่าง เขียว
วิลัย หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 102  ขอ้ 60 

 88,500 0 100.00 0.00 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายเสงี่ยม มงคลทิศ ถึงบ้านนางบุญเรือง 
เสวตรัมย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 107  ขอ้ 70 

 100,500 0 100.00 0.00 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ที่สวนนายสา ดีรับรัมย์ ถึงท่ีสวนนางติ่ง สิงพ
เนา หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 64 ข้อ 7 
 129,000 0 100.00 0.00 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ที่สวนนายวิชัย เซิกรัมย์ ถึงที่สวนนางสาวทอง
มา ดูเรืองรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 93 ข้อ 41 
✓ 60,000 59,000 1.67 98.33 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

26 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic 
concrete ทับถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้าน 
นายสวัสดิ์ บุรินรัมย์ ถึง บริเวณบ้านนางสว่าง 
แกล้วกล้า หมู่ที ่17 บ้านใหม่อัมพวัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 21 

ข้อ 29 

✓ 476,000 472,500 0.74 99.26 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่ม
จากหมู่ที ่16 บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเมนชัย ถึง 
หมู่ที ่8 บ้านสว่างงิ้วงาม ต.หนองตาด อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 20

ข้อ 27 

 5,500,000 0 100.00 0.00 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายทองสุข หารบุรุษ ถึง บริเวณท่ี
นานางนิด เทมเบอร์ หมู่ที ่16 บ้านน้อยพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 19

ข้อ 25 

✓ 124,000 123,000 0.81 99.19 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายอภิเดช แก่นทิพย์ ถึง บริเวณที่
นานางประดับ จันทร์สว่าง หมู่ที ่9 บ้านหนอง
บัว 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 13 

ข้อ 13 

✓ 200,000 200,000 0.00 100.00 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

30 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิมจากบ้านนางนงนภัส ทราบ
รัมย์ หมู่ที ่4 บ้านหนองม่วง ถึงบ้านนางบุษผา 
พรรณทองไสว หมู่ที ่10 บ้านหนองม่วงน้อย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 10

ข้อ 8 

 1,367,000 0 100.00 0.00 

31 โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งจาก
บริเวณท่ีนานางสาวประไพร อังโขรัมย์ ถึง 
บริเวณท่ีนานายชัยน้อย ภูชื่นแสง หมู่ที่ 12 
บ้านบุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้16 

ข้อ 20 

✓ 197,000 195,000 1.02 98.98 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางสุดใจ ชะร่างรัมย์ ถึงที่สวนนายเพ็ชร  
ดีรับรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเติม ฉ. 2 หนา้ 21 

ข้อ 28 

✓ 78,000 77,000 1.28 98.72 

33 โครงการซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic 
concrete จากบ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึงวัด
อัมพวันหนองม่วง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 110  ขอ้ 80 

 506,000 0 100.00 0.00 
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3.8   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณท่ีนานายสาร ซึ้งรัมย์ ถึงบริเวณที่นานาง
ทองแดง ทองทรวง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 17  

ข้อ 21 

✓ 500,000 497,500 0.50 99.50 

35 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่สวนนาย
ชัยศิลป์ มีศรี ถึงนานางอารีย์ แสนแก้ว หมู่ที ่
11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ฉ.2  หนา้ 15  

ข้อ 18 

✓ 488,000 414,500 15.06 84.94 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ที่นานายปรีชา ตาลไธสง ถึงบริเวณท่ีนานาง
ทองแดง  ทองทรวง  หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วง
ใต ้

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ฉ.3  หนา้ 14  

ข้อ 19 

 500,000 0 100.00 0.00 

 รวม ( 19) 17,345,400     5,975,000  65.55 34.45 
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3.9  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระขี้หนู)
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 22  

ข้อ 30 

 113,000 0 100.00 0.00 

2 
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ(สระหนองขุ่น) 
หมู่ที ่16 บ้านน้อยพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 24  

ข้อ 34 

 310,000 0 100.00 0.00 

3 
โครงการกั้นรั้วแนวเขตที่สาธารณะโคกหนอง
ม่วง หมู่ที ่13 ต.ทะเมนชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ฉ.2  หนา้ 70  

ข้อ 20 

 532,000 0 100.00 0.00 

4 
โครงการขุดลอกคลองกั้นแนวเขตท่ีสงวนเลี้ยง
สัตว์โคกหนองม่วงน้อย หมู่ที ่10 บ้านหนอง
ม่วงน้อย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 23  

ข้อ 33 

 500,000 0 100.00 0.00 

5 
โครงการขุดลอกลำห้วยบุตาริด หมู่ที ่12 บ้าน
บุตาริด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 22  

ข้อ 31 

 201,000 0 100.00 0.00 
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3.9  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 159  ขอ้ 1 

 5,000 0 100.00 0.00 

7 
โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 159  ขอ้ 2 
 25,000 0 100.00 0.00 

8 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 31 ข้อ 45 
 20,000 0 100.00 0.00 

9 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 31 ข้อ 45 
 40,000 0 100.00 0.00 

10 
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่
ชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 32 

ข้อ 46 

 20,000 0 100.00 0.00 

  รวม ( 0 ) 1,766,000 0 100.00 0.00 
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3.10  แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(1) 
ดำเนินการจริง 

(2) 
ตามแผนพัฒนา 

(3) 
ดำเนินการจริง 

(4) 
ตามแผนพัฒนา 

(5) 
ดำเนินการจริง 

(6) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 157  ขอ้ 3 

 7,505,200 6,895,100 8.13 91.87 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 157  ขอ้ 1 

 3,940,000 2,891,200 26.62 73.38 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 157  ขอ้ 2 

 90,000 36,000 60.00 40.00 

 
รวม ( 3 ) 11,535,200 9,822,300 14.85 85.15 

รวมทั้งสิ้น (48) 45,244,500 20,769,963 54.09 45.91 

 
 
คำอธิบาย  :  สีฟ้า คือ การดำเนินการช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562   
              สีแดง  คือ การดำเนินการช่วง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563   
                สีม่วง คือ การดำเนินการทั้ง 2 ช่วง
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4.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม  2563 –  30 กันยายน  2564 
      

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(1) 

จำนวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
(2) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

(3) 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
59 25 18.38 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 0 0.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 59 22 16.18 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 0 0.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

7 1 0.74 

รวม 135 48 35.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           สตูร  
(2)𝑋 100

จำนวนโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
= (3) 
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๕.  รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ 
(ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม  ๒๕๖๓  -  ๓๐  กนัยายน   ๒๕๖๔) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลทะเมนชยั   อำเภอลำปลายมาศ   จ.บรุรีัมย ์

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ จำนวน
โครงการ งบประมาณ จำนวน

โครงการ งบประมาณ จำนวน
โครงการ งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 57 27,695,600 25 7,267,000 25 7,193,268.02 25 7,193,268.02 25 7,193,268.02 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 100,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 59 

 
21,278,900 

34 14,114,346 22 13,605,445.00 22 13,605,445.00 22 13,605,445.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 150,000 3 40,000 0 0 0 0 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 7 1,250,000 4 20,500 1 

1,550.00 
 

1 
1,550.00 

 
1 

1,550.00 
 

รวม 135 50,474,500 67 21,451,846 48 20,800,263.02 48 20,800,263.02 48 20,800,263.02 
 
สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564 
    โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น      135 
   อนุมัติงบประมาณ            67          
    ดำเนินการเบิกจ่ายจริง           48 
               ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด      58.43 % 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอก
งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง 

 
48 𝑥 100

135
= 35.55 
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๖.  สรปุการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจำปีบประมาณ   ๒๕๖๔ 
(ระหวา่งวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๓  -  ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๔) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลทะเมนชยั   อำเภอลำปลายมาศ   จ.บรุรีัมย ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบจากข้อบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

หมายเหตุ 
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต      

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      

รวม      
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7.  สรุปโครงการทั้งหมด 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ 200,000 348,768.02 -74.38 174.38 
2 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ และขยายผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากบ้านนางเซียม รัตนชีวพงษ์ ถึง บ้านนางน้อย สมพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
198,000 163,500.00 17.42 82.58 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสมพร คุซิตา ถึงเขตทางรถไฟ 
หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

192,000 191,000.00 0.52 99.48 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายถัน อินทะดก ถึงบริเวณบ้านนาย
อนันท์ บุญนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

500,000 454,500.00 9.10 90.90 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย์ ถึงบริเวณท่ีนา
นางบุปผา ชงดอน หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 

194,000 193,000.00 0.52 99.48 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางพวงเพชร ประจันกลาง ถึง
บริเวณบ้านนายพรศักดิ์ ใยอ่ิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

198,000 193,000 2.53 97.47 

7 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัดแน่นพร้อมลงหินคลุกบริเวณท่ีนา นายสา บุญโท ถึง
บริเวณท่ีนานายสมส่วน พงษ์ศิริวิลัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

382,000 193,000.00 49.48 50.52 

8 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม จาก รพ.สต.หนองม่วง หมู่ที่ 
11 ถึง บริเวณหน้าวัดบ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

686,000 193,000.00 71.87 28.13 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำรวย เสวตรัมย์ ถึงบ้านนางบุญมี 
เหมาะทอง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

145,000 144,000.00 0.69 99.31 
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7.  สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนลาดยางสาย บร 3047 สายขาชันโลง - 

ตูบช้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง ถึงบริเวณท่ีนานางบุญรัตน์ พุ่มพวง 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ 

500,000 497,500.00 0.50 99.50 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญ ชวนรัมย์ ถึงบริเวณที่สวนนายสม
จิตร สะเทิงรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

500,000 497,500.00 0.50 99.50 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนายวิชัย เซิกรัมย์ ถึงที่สวนนางสาวทอง
มา ดูเรืองรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

60,000 59,000.00 1.67 98.33 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุดใจ ชะร่างรัมย์ ถึงท่ีสวนนายเพ็ชร ดี
รับรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

78,000 77,000.00 1.28 98.72 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอำนาจ อินทรศร ถึงนายเทียม อินทร
ศร หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 

500,000 497,500.00 0.50 99.50 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีนานางสมบัติ สีดาสะมา ถึงบริเวณท่ีนานา
ยศราวุฒ ทาอ้อ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

500,000 497,500.00 0.50 99.50 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอภิเดช แก่นทิพย์ ถึง บริเวณที่นา
นางประดับ จันทร์สว่าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 

200,000 200,000.00 0.00 100.00 

17 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่สวนนายชัยศิลป์ มีศรี ถึงนานางอารีย์ แสนแก้ว หมู่ที่ 
11 บ้านหนองน้ำขุ่น 

488,000 414,500.00 15.06 84.94 

18 โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งจากบริเวณที่นานางสาวประไพร อังโขรัมย์ ถึง บริเวณท่ี
นานายชัยน้อย ภูชื่นแสง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

197,000 195,000.00 1.02 98.98 
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7.  สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายสาร ซึ้งรัมย์ ถึงบริเวณท่ีนานาง

ทองแดง ทองทรวง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 
500,000 497,500.00 0.50 99.50 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายทองสุข หารบุรุษ ถึง บริเวณท่ีนา
นางนิด เทมเบอร์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 

124,000 123,000.00 0.81 99.19 

21 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic concrete ทับถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้าน นาย
สวัสดิ์ บุรินรัมย์ ถึง บริเวณบ้านนางสว่าง แกล้วกล้า หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

476,000 472,500.00 0.74 99.26 

22 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 340,000 340,000.00 0.00 100.00 
23 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 34,000 34,000.00 0.00 100.00 
24 โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 340,000 302,000.00 11.18 88.82 
25 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กหน้าอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน

ตำบลทะเมนชัย 
35,000 30,000.00 14.29 85.71 

26 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 40,000 39,264.00 1.84 98.16 
27 อาหารเสริม (นม) 1,105,700 974,704.22 11.85 88.15 
28 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  164,900 129,200.00 21.65 78.35 
29 โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  67,800 41,810.00 38.33 61.67 
30 เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 475,300 347,400.00 26.91 73.09 
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7.  สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
31 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร 378,000 342,800.00 9.31 90.69 
32 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว 416,000 382,240.00 8.12 91.88 
33 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง 796,000 814,309.00 -2.30 102.30 
34 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท 336,000 316,640.00 5.76 94.24 
35 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 330,000 4,996 98.49 1.51 
36 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (ขับเคลื่อน) 

50,000 30,042.00 39.92 60.08 

37 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS) 96,000 100.00 99.90 0.10 
38 อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

10 หมู่บ้าน 
200,000 200,000.00 0.00 100.00 

39 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

40,000 40,000.00 0.00 100.00 

40 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

25,000 10,000.00 60.00 40.00 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000 18,800.00 62.40 37.60 
42 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ 10,000 6,859.38 31.41 68.59 
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7.  สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
43 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,940,000 2,891,200 26.62 73.38 
44 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 36,000 60.00 40.00 
45 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,505,200 2,849,800 62.03 37.97 
46 อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000 10,000.00 0.00 100.00 
47 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000.00 0.00 100.00 
48 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
15,000 1,550 89.67 10.33 

รวม 23,717,900 16,305,982.62 31.25 68.75 
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 ส่วนที่  ๔ 
สรปุผล ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะ 

  
1.  ข้อเสนอแนะ/ปัญหา 

ปัญหา 
    1.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก
บางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
    2.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา 
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมโยธาเป็นต้น 
   3.  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร  เช่น  ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนว
ทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะดำเนินการ 
   4.  ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กรทำ
ให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
    6.  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่นำโครงการที่
มีในแผนมาดำเนินงาน 
    7.  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ทำให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สมบูรณ์  
    8.  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19)   ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการอบรม ฝึกอาชีพ ฯลฯ ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ดังนี้ 
   ๑  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรบรรจุโครงการที่สามารถดำเนินการจริงได้ 

เนื่องจากงบประมาณทีผ่ลักมาแต่ละปกี็ไมเ่ยอะ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา 
   ๒  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานใน

ทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้   
   ๓  หากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชน

เข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแลว้ก็
จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อ อบต. ดีขึ้น   

   4  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความ
พึงพอใจข้างต้นแล้ว 
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      5.  นำโครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
     6.  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
      7.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง 
    8.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง  หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน 

  



 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลทะเมนชยั 
เรือ่ง  ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลทะเมนชยั   

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    
ประจำปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ ครัง้ที ่๒ 
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    ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 29  (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื ่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยคณะกรรมการติดตามฯได้ติดตาม
รอบหกเดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564)  และ ได้มีมติที่ประชุม เมื่อ
วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  2564   นั้น 
 

  เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทะเมนชัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)   ประจำปีงบประมาณ 
2564  ครั้งที่ 2  

  

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕64 

 

     
 

(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
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