
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน 
๒๕๖๑) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 (นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์)                                                                      
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๒๙ ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน 
๒๕๖๑) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
 

หน้า 
ส่วนที่ ๑  ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๑ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    ๓ 

ส่วนที่ ๓  การประเมิน/ติดตามตนเอง    ๕ 

ส่วนที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๗ 
 
 

 
 

 
 

  



ส่วนที่ ๑  
ที่มาและความส าคญัของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 

  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ประกอบด้วย 
 

 ๑.  นายเวช        ทองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายส าราญ   ปรุโปร่ง   ผู้แทน ส.อบต. กรรมการ 
 ๓.  นายจรัญ      จุ้ยทิม      ผู้แทน ส.อบต. กรรมการ 
 ๔.  นายสุนันท์    พนัสเดิม  ผู้แทน ส.อบต. กรรมการ 
 ๕.  นางศศินันท์   วัฒนานุกูลพงศ์  ผู้แทนประชาคมต าบล กรรมการ 
 ๖  นางพสธร     เลี้ยงวงษ์  ผู้แทนประชาคมต าบล กรรมการ 
 ๗.  นายบุญโรจน์  กัปตัน              ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 ๘.  นายพูลศักดิ์   แก่นเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 ๙.  น.ส.สมพิศ     ล านุวา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.  น.ส.นิตญา   เกตุสุวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
 ๑๑.  น.ส.ธารินี     เสียงเจริญ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ



แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
                   ๒) ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
                   ๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
                   ๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม        
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่
ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
      ๑.๑  แนวทางการพัฒนา จัดระบบคมนาคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง 
      ๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ      
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      ๒.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      ๒.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้      
      ๒.๓ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
      ๒.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
      ๒.๕ แนวทางการพัฒนา บุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      ๓.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๓.๒ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน      
      ๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
      ๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นรัฐพิธี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     ๓.๖ แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็ก สตรี  

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
      ๓.๗  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ 
      ๓.๘ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ๓.๙  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรและการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      ๔.๑ แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะ 
      ๔.๒  แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
      ๔.๓ แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
      ๔.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
      ๔.๕ แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      ๕.๑ แนวทางการพัฒนา การจัดการ การหลีกเลี่ยง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
      ๕.๒ แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการด ารงชีวิต      
      ๕.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาการจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      ๕.๔ แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ 
 
 

๓ 



 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

 “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง” 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

     ๑.  การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค  
          บริโภคและด้านการเกษตร 
     ๒.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาอาชีพของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว      
     ๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การสังเคราะห์ 
     ๔.  การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
     ๕.  การจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
     ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็น  
          เมืองน่าอยู่ 
     ๒.  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐาน  
          ด าเนินชีวิตของประชาชน     
     ๓.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจ าเป็นพื้นฐานในด้านการศึกษา การสาธารณสุข 
          และการสังเคราะห์ การกีฬาและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๔.  เพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     ๕.  เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 
  

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

๔ 



ส่วนที่ ๓ 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

๕ 



แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุร ี
                                                                        ๒.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี ๑ 

  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)       ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
     ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)        ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 

   ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
 

  ๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
 

ปีที่ ๑     2561 ปีที่ 2     2562 ปีที่ 3     2563 ปีที่ 4     2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

82 40,623,179 85 45,695,700 84 42,595,700 83 41,515,900 334 170,430,479 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเงินทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

28 12,280,000 28 12,150,000 28 12,150,000 28 12,150,000 112 48,730,000 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 70 14,482,256 46 14,856,772 45 14,842,256 45 14,842,256 206 59,023,540 

  ๔. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการการ
พัฒนาศักยภาพ
องค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

33 11,046,000 34 10,929,000 33 10,881,000 33 10,881,000 133 43,737,000 

  ๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 230,000 7 2,240,000 6 230,000 6 230,000 25 2,930,000 

รวม 219 78,661,435 200 85,871,472 196 80,698,956 195 79,619,156 810 324,851,019 

๖ 



 
 

 
 
 

๘๒ ๘๕ ๘๔ ๘๓

๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘

๗๐

๔๖ ๔๕ ๔๕

๓๓ ๓๔ ๓๓ ๓๓

๖ ๗ ๖ ๖

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน                                                                              

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  

โครงการ

๗ 



 
๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖1 รอบท่ี ๒ ระหว่างเดือนเมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖1 

 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

โครงการที่เสร็จ โครงการอยู่ระหว่างด าเนนิการ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่มีการยกเลิก โครงการที่เพิม่เติม

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖1 รอบท่ี ๒ 
ระหว่างเดือนเมษายน  - เดือนกันยายน ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทนุ                                                                                         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศกัยภาพองคก์ร                                                                   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                    

ร้อยละ

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง 

๑๒ ๑๔.๖๓ - - ๗๐ ๘๕.๓๗ - - - - ๘๒ ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
เงินทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

๑ ๓.๕๗ - - ๒๗ ๙๖.๔๓ - - - - ๒๘ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

๑๓ ๑๘.๕๗ ๒ ๒.๘๖ ๕๕ ๗๘.๕๗ - - - - ๗๐ ๑๐๐ 

  ๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

๙ ๒๗.๒๗ - - ๒๔ ๗๒.๗๓ - - - - ๓๓ ๑๐๐ 

  ๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- - - - ๖ ๑๐๐ - - - - ๖ ๑๐๐ 

รวม ๓๕ ๑๕.๙๘ ๒ ๐.๙๑ ๑๘๒ ๘๓.๑๑ - - - - ๒๑๙ ๑๐๐ 

๘ 



 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    ๓๕         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖1        21๙        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๓๕   x  ๑๐๐ =         ๑๕.๙๘ % 
       21๙ 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๕.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖1) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กประถม
วัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

 - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      
 

๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ 
 ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 

 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 ๒. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 ๓. เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง ของระบบโลกไร้พรมแดน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง

ประเมินฟาร์มถึงแยกฟาร์มไก่แก้วตา หมู่ 
๙ 

๘๑๙,๐๐๐ ๗๒๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกซอย ๖ จุดเริ่มต้นบริเวณสวนนาง
บันดาลพาลี จุดสิ้นสุดบ้านนางปาราติ หมู่ 
๒ 

๒๘๐,๙๐๐ ๒๘๐,๙๐๐ จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๔ 
(จุดเริ่มต้นต่อจากคอนกรีตเดิมจากบ้าน
นายสละ – จุดสิ้นสุดบ้านนายยม เฉื่อย 
ไธสงค์) หมู่ ๑  

๑,๗๕๗,๒๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

4. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 
๑ บ้านสระมะเขือจุดเริ่มต้นจากบ้านนาง
ศรีสุดา – ซอย ๑ จุดสิ้นสุดบ้านนายจ้อย 
เข็มทอง หมู่ ๑ 

๙๐,๘๙๗ ๙๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

๕. โครงการจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๘๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายบุญ – บ้านนางเฮียง หมู่ ๒  
๔๘๘,๐๐๐ ๔๗๘,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบาย หมู่ ๖ ซอยบ้านนาง
บุญส่ง  งามประยูร หมู่ ๒ 

๓๙๔,๐๐๐ ๒๕๖,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเดิม จากคอสะพานประปา 
สามแยก หมู่ ๕ 

๒๐๐,๐๐๐  ตามข้อบัญญัติ  

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตภูเขาทอง-สระแก้ว หมู่ ๘ 

 
๑๕๑,๐๐๐ 

 ตามข้อบัญญัติ  

๑๐. โครงการเสริมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ข้างร้าน ช.เจริญภณัฑ์) หมู่ ๓ 

๑๖๒,๐๐๐  ตามข้อบัญญัติ  

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระมะเขือ 
ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ 

๔๐๔,๐๐๐ ๓๙๗,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๑๒. โครงการวางท่อเมนประปา ต่อจากท่อประปา
หมู่บ้านหนองเรือ – ที่ท าการ อบต.โคกปีบ 

๒๓๕,๐๐๐ ๒๓๓,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

รวม ๕,๐๓๑,๙๙๗ ๔,๗๖๐,๗๐๐   
 

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

๔๙๓,๐๐๐ 

๑๐ 



 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
๕๐,๐๐๐ ๒๕,๔๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

- - - - 
 

-  

รวม ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๔๐๐ -  
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑. โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับ

วิทยุกระจายเสียงไร้สาย ระบบ UHF-FM 
๔๓๗,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
  ๒.  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 

ณ อบต.โคกปีบ 
๔๓๗,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
๓. การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 82,000 ๓๔,๑๖๐ ตามข้อบัญญัติ  
๔. โครงการจัดเวทีประชาคมในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 
๓๐,๐๐๐ ๙๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๓๒,๒๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๖. โครงการจัดกิจกรรวันเด็กแห่งชาติ ๕๕,๐๐๐ ๔๗,๕๐๖ ตามข้อบัญญัติ  
๗. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียน 
๑๑๑,๒๐๐ ๔๘,๖๘๐.๙๔ ตามข้อบัญญัติ  

๘. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

164,000 ๘๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๙. โครงการส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรค
ระบาด โรคติดต่อ หรืองานด้าน
สาธารณสุขอ่ืน 

๗๐,๐๐๐ ๒๐,๑๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๑๐. โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วัน
ลอยกระทง วันเข้าพรรษา 

๑๕๐,๐๐๐ ๓๗,๖๔๙ ตามข้อบัญญัติ  

๑๑. โครงการบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๔,๔๐๕,๒๐๐ ๑,๙๕๒,๒๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๒. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ๕๖๔,๘๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๑๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔๘,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๔. โครงการถนนสายวัฒนธรรม ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๕. โครงการอุดหนุนสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.โคกปีบ 
๕๕,๗๘๒ ๕๕,๗๘๒ ตามข้อบัญญัติ โอนเพิ่ม 

๑๒๖ บาท 
รวม ๗,๒๕๐,๖๘๒ ๒,๙๐๗,๔๗๗.๙๔   

 
 

 
 
 

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

๑๒ 



 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑. โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ 
- ค่าจัดซื้อกรวยจราจร เสื้อ
กักเรืองแสง แผงกั้นจราจร 

๓๐,๐๐๐ ๑๙,๒๖๐ ตามข้อบัญญัติ  

๒. โครงการส่งเสริมการฝึก 
อบรม สัมมนา การศึกษาดู
งานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา และเจ้าหน้าที่ของ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓. โครงการอบรมให้ความรู้
ความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๖๙๕.๐๑ ตามข้อบัญญัติ  

๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ใน
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง  

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๕. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน และครุภัณฑ์ต่างๆ 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีท างาน 
ตู้เหล็ก เก้าอ้ีส าหรับประชุม  

๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๓,๘๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๖. ค่าจัดซื้อโพเดี่ยม ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๗. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๘. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ตามข้อบัญญัติ  
๙ บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๕,๒๗๙.๑๗ ตามข้อบัญญัติ  

รวม ๑,๒๐๖,๙๐๐ ๕๔๔,๔๓๔.๑๘   
 
 

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

๑๓ 



 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
 - - - -  

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

รวม - - -  
 
 
 

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

 
 
 
 

๑๔ 



 
รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 

(๑ เมษายน ๒๕๖๑ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) 
 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  ๑๑,๙๑๔,๖๒๔.๑๖  บาท   แยกเป็น 
 

 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓๓,๔๔๙.๘๐ บาท 
- ภาษีบ ารุงท้องที่ ๓๓,๙๕๖.๔๐ บาท 
- ภาษีป้าย ๘๘๐.๐๐ บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ๑ ใน ๙ ๑,๔๒๒,๗๓๐.๗๔ บาท 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๒๔๓,๗๓๑.๕๓ บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ๔,๔๗๕,๕๗๕ บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๖๒,๔๒๘.๑๕ บาท 
- ภาษีสุรา -  บาท 
- ภาษีสรรพสามิต ๑,๓๑๕,๘๒๔.๖๓ บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่ ๑๘,๗๖๔.๙๙ บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๑๑,๐๑๙.๘๙ บาท 
- เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ -  บาท 
- 

 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

๑,๐๑๙,๒๖๖.๐๐ บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล -  บาท 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ๘๗.๓๐ บาท 
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก -  บาท 
- ค่าปรับผิดสัญญา                          - บาท 
- 
 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
อันตรายต่อสุขภาพ 

๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑๑๙,๕๐๔.๔๘ บาท 
- ค่าขายแบบแปลน  ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
- รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ                             - บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ๖๒,๙๕๐.๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป                         - บาท 
 -  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กประถมวัยท้องถิ่นไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (รวมเบี้ยยังชีพ)  ๒,๘๖๑,๙๕๒.๐๐ บาท 
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมว่าด้วยป่าไม้ ๒,๐๐๓.๒๕ บาท 

 
 
 
 

๑๕ 



 
รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  ๑๐,๓๔๑,๓๐๙.๒๖  บาท แยกเป็น 

 
- งบกลาง ๒,๗๒๙,๓๘๑.๘๐ บาท 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ๓,๑๒๙,๙๓๙.๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทน ๘๔,๗๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าใช้สอย ๙๒๗,๙๓๐.๓๘ บาท 
- ค่าวัสดุ ๔๔๔,๔๕๗.๓๒ บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค ๑๐๐,๐๐๐.๗๖ บาท 
- รายจ่ายอื่น                                - บาท 
- เงินอุดหนุน ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ ๖๗๖,๙๐๐.๐๐ บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๒,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป                   - บาท 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 
ส่วนที่ ๔ 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  ๑๔๐  ชุด 

 
         เพศ - ชาย  จ านวน     ๕๕    ราย 

           - หญิง  จ านวน     ๘๕    ราย 
 

          อาย ุ    - ต่ ากว่า   ๒๐ ปี    จ านวน  ๑๔   ราย        - ๒๐ – ๓๐ ปี     จ านวน    ๓๒   ราย   
                     - ๓๑ – ๔๐ ปี    จ านวน    ๓๔   ราย         - ๔๑ – ๕๐ ปี     จ านวน   ๓๐   ราย        
                     - ๕๑ – ๖๐ ปี   จ านวน    ๒๐  ราย          - มากกว่า ๖๐ ปี    จ านวน   ๑๐  ราย 
 
          การศึกษา    - ประถมศึกษา    จ านวน  ๕๒  ราย     -  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   ๔๗   ราย 
                            - อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน  ๑๐  ราย   -  ปริญญาตรี        จ านวน   ๑๐   ราย 
                            - สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน      ๑  ราย       -  อื่น ๆ              จ านวน   ๑๕   ราย 

 
 อาชีพ -  รับราชการ               จ านวน    ๙   ราย       - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน     ๙   ราย 
  -  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน ๑๖  ราย     - รับจ้าง                   จ านวน    ๓๑   ราย 
 -  นักเรียน นักศึกษา      จ านวน  ๑๕  ราย     - เกษตรกร                จ านวน   ๕๕   ราย     
                         -  อื่น ๆ                     จ านวน      -   ราย 

 
ภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕๙ ๔๒.๑๔ ๘๑ ๕๗.๘๖ ๐ ๐ 
๒)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม ๕๐ ๓๕.๗๑ ๘๕ ๖๐.๗๑ ๕ ๓.๕๗ 
๓)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๗ ๔๐.๗๑ ๘๐ ๕๗.๑๔ ๓ ๒.๑๔ 
๔)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๖๒ ๔๔.๒๙ ๗๒ ๕๑.๔๓ ๖ ๔.๒๙ 
๕)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖๕ ๔๖.๔๓ ๖๘ ๔๘.๕๗ ๗ ๕ 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕๐ ๓๕.๗๑ ๖๙ ๔๙.๒๙ ๒๑ ๑๕ 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๖๒ ๔๔.๒๙ ๗๐ ๕๐.๐๐ ๘ ๕.๗๑ 
๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕๕ ๓๙.๒๙ ๗๐ ๕๐.๐๐ ๑๕ ๑๐.๗๑ 
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๗ ๔๐.๗๑ ๗๓ ๕๒.๑๔ ๑๐ ๗.๑๔ 

           
 
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   ๑๔๐    ราย 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ในภาพรวม 
ปรากฏว่าในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ ๔๑.0๓ พอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๕๓.๐๒ 
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ ๕.๙๕ 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
           ๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

๔. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดย
ชุมชนเอง 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  ๔. เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง ของระบบโลกไร้พรมแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 


