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ค าน า 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29“(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

                เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖4  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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 ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
 

                 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ ติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังน ี้ 
                  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน  
                  2. การใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร  

3. ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
                 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ 
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (stengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป แล้วว่าสิ่ง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงก าหนด ได้เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
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                 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ซึ่งจะช่วยให้
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ท าให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือชุมชน
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
             1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 

                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
โดยก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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        2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
                 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
                 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และของ
เขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่นการแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

3. การรายงานผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ใน

การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน 
                               ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

รายงานและเสนอความเห็น ซึง่ไดจ้ากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถ่ิน 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินเสนอตอ่สภาทอ้งถ่ิน               

และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสบิหา้วนันบั

แตว่นัผูบ้รหิารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักลา่วและตอ้งติดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ย

กวา่สามสบิวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี 
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               4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ (Observetion) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่  ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
                   1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
       1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
       2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
       3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                   1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
      1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
      1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
      1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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      2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 

  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
  2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

                   3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview)ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตาม 
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และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย      
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
         ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
         ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

         ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

         ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

         ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

         ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมจีุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

         ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      
                   ๘)  การประเมินจะชี้ ให้ เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

        ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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ส่วนที ่2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ (Vision) 
 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนแนวคิดของการมีส่วนร่วม 
  ส่งเสริมการผลิต ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจการพัฒนา (Misson)  
           1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน     

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้านตามแนวท่งประชาธิปไตย  โดยการจัดเวทีประชาชาคม
ในรูปแบบต่างๆ 

 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การรวมกลุ่มการผลิต  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                     5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จุดมุ่งหมาย 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองด้วยการเรียนรู้ ร่วมกัน โดยการจัดเวทีประชาคมใน

รูปแบบต่างๆ  
3. มีการรวมกลุ่มการผลิต ประชาชนมีอาชีพและรายได้บนพื้นฐานของความพอเพียง 
4. ประชาชนสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ  เพ่ิมผลผลิตและลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยการท า

เกษตรอินทรีย์ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากปัญหายาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ศักยภาพผู้น าชุมชน  
๑.๒ สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
๑.๓ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๔ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบาทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

และผู้ด้อยโอกาส 
        ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 
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        ๒.๓ ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัยของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง และร่องระบายน้ า  
๓.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๓.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ การสนับสนุน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัด พลังงาน 
๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชน 
4.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
4.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

                 ๕.๑ ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕.๒ ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ5.3 สนับสนุนเงินทุน ให้กับ

กลุ่มอาชีพและกองทุนต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  แนวทางการพัฒนา 
                  ๖.๑ ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 
 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ และได้น ามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผล ได้แก่ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
5  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

 
มี 

การด าเนินการ 

 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น 

 
 

 

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง    
กับศักยภาพของท้องถิ่น                  
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ประเด็นการประเมิน 

 

 
มี 

การด าเนินการ 

 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น              

 
     ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน          

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



-12- 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
 

 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
ค าชี้แจง  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน  2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน  2564) 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี ๒ (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) รวม 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  - - 18 2,046,000 21 2,621,000 23 2,651,000 23 2,701,000 85 10,019,000 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 21 1,010,000 59 32,985,293 65 34,784,700 61 33,284,790 65 22,150,790 271 124,215,573 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2   250,000 20 5,087,000 168 60,723,100 191 77,592,600    176 77,543,317 557    221,196,017 
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  - 8 380,000 9 880,000 9 960,000 9 880,000 35        3,100,000 

5. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 - - 8 3,809,600 7 2,820,000 10 3,360,000 6 2,320,000 31 12,309,600 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - - 5 340,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 20 1,360,000 

7.โครงการเกินศักยภาพ - - 2 6,700,000 14 24,875,000 14 22,400,000 17 145,250,000 47 199,225,000 
รวม 23 1,260,000 120 51,347,893   289 127,043,800 313 140,588,390 301 251,185,107 1,046 571,425,190 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

            โครงการ                          
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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564      48,000,000 
ด้านบริหารงานทั่วไป   

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,507,500 บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน      697,060  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 1. แผนงานการศึกษา 7,726,873  บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข    1,039,800 บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์    680,360 บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน 3,309,780 บาท 
 5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน    180,000 บาท 
 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    540,000 บาท                                                       
ด้านเศรษฐกิจ   
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,285,300 บาท         
 2. แผนงานการเกษตร 646,320 บาท      
ด้านการด าเนนิการอ่ืนๆ   
 1. แผนงานงบกลาง 14,387,007          บาท                       
 
  รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  48,000,000 บาท 
 

 
 



ดา้นบริหารงาน
ทัว่ไป, 

14,204,560

ดา้นบริการ
ชุมชนละสงัคม, 

13,476,813

ดา้นเศรษฐกิจ, 
5,931,620

ดา้นบริการอ่ืนๆ
, 14,387,007

-15- 
 

                                                        แผนผังแสดงการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2564 
 
        ด้านบริหารงานทั่วไป                        14,204,560          บาท            
        ด้านบริการชุมชนและสังคม                 13,476,813          บาท 
        ด้านเศรษฐกิจ                                   5,931,620          บาท 
        ด้านการด าเนินการอ่ืนๆ                     14,387,007          บาท 
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2. จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการ 

 
จ านวนโครงการ 

(ปี 2564) 
จ านวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติ (ปี 2564) 
           คิดเป็นร้อยละ  

1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 23 15 65.21 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 61 51 83.60 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 191 27 14.13 
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม 

9 8 88.88 

5. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

10 3 30 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 5 100 
7. โครงการเกินศักยภาพ 14 1 7.14 

รวม 313 110 35.14 
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3. ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ  งบประมาณปี 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครง 
การที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

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

1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 5 33.33 - - 10 66.66 - - - - 15 13.76 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19 37.25 - -    32 62.74 - - - - 51 46.78 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 77.77 - - 6 22.22 - - - - 27 24.77 

4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 37.5 
- - 

5 62.5 
- - - - 

8 7.33 

5. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

0 0 
 
- 

 
- 3 100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 3 2.75 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ   
ปัญญาท้องถิ่น 

1 20 
 
- 

 
- 4 80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 5 4.58 

7. โครงการเกินศักยภาพ -      - - - - - - - - - - - 

รวม 49    60      109 100 
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4. ผลการด าเนินการโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  งบประมาณประจ าปี  2564 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครง 
การที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

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

1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม - - - - - - - - - - - - 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - - - - - - - - - - - - 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - - - - - 
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
- - - - - - 

- 
- - 

- - 

5. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

- 
- - - - - - 

- 
- - 

- - 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 
- - - - - - 

- 
- - 

- - 

7. โครงการเกินศักยภาพ 1 100 - - - - - - - - 1 100 
8. รายการครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - 
รวม 1 100 - - - - - - - - 1 100 
 
หมายเหตุ  โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   1   โครงการ  
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

           ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ได้ด าเนินการโครงการตามที่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการพัฒนาในช่วงเดือน 
(ตุลาคม 2563 – กันยาน 2564) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการและรายงานได้ดังนี้ 

สรุปการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 มาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564   

และจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม   

โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เฉพาะปีงบประมาณ  2564          
จ านวน   313   โครงการ 

โครงการที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติในปีงบประมาณ  2564  จ านวน   110   โครงการ 

โครงการที่จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมในปีงบประมาณ  2564   จ านวน   1   โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ    111 x 100      =   35.46 

          313 
 

สรุป การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 และจ่ายขาดเงินทุ
ส ารองสะสม คิดเป็นร้อยละ   36.10 

 

สรุปการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  2564  

โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564   จ านวน   110  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ    49 x 100      =     44.54 

         110 
สรุป การน าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี มาด าเนินการ  คิดเป็นร้อยละ   44.54 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ก าหนดโครงการทุกด้านไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2564                
จ านวนทั้งสิ้น 313 โครงการ ดังนี้ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน  23  โครงการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน  61  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  191  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

จ านวน  9  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว                                           

จ านวน 10 โครงการ                   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ   ปัญญาท้องถิ่น จ านวน  5 โครงการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการเกินศักยภาพ) จ านวน  14  โครงการ 
 

โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  จ านวน  5  โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน  19  โครงการ    

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 11,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
2. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพ่ือให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 30,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
3. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพ่ือให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 30,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
4. ส ารองจ่าย (ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติฯลฯ) 223,007 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
5. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - ไม่ใช้งบประมาณ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนเครื่องใช้ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 40,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
2. โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ   30,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนอาหารกลางวัน) 455,700 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  21  โครงการ    

 

 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

4. 
โครงการสนับสนุนเครื่องใช้ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 
(ชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   

40,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

5. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ค่าหนังสือเรียน) 18,600 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
6. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 18,600 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
7. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 27,900 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
8. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 39,990 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
9. ค่าอาหารเสริม (นม)  1,284,983 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

10. อุดหนุนส่วนราชการ  โครงการอาหารกลางวัน 2,156,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
11. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 
40,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

12. โครงการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกต าบลทุ่งอรุณ   70,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
13. โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ (COVID-19) 50,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
14. โครงการส ารวจสัตว์เลี้ยงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณฯ 80,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
15. โครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 130,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
16. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 262,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
17. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
18. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,400,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
19. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านปอพราน (สายรอบหมู่บ้าน) 269,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปรึก (สายบ้านนางภัทรนันท์-      

สมบุตรถึงบ้านนางกาญจนา  สังฆมานนท์) 
139,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปรึก(สายบ้านนายน้อยเชื่อมต่อสาย
ประปาหมู่บ้าน(เชื่อมต่อสายเดิม)) 

75,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองปรึก (สายบ้านนายอ้อตถงึบ้านลุงสุวรรณ) 104,500   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขต    

ท่อเมนต์ประปาบา้นดอนเกตุ                       
249,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโค้งกระโดน (จากหน้าบ้านปู่เกลี้ยงถึงบ้านผู้ใหญ่)    164,500   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคง้กระโดน (จากบ้านนายเขียดถึงบ้านนางแต๋ว) 134,500   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
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โครงการเกินศักยภาพ  จ านวน   1   โครงการ 

 
 
 
 
 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

8. 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขต
ท่อเมนต์ประปา  บ้านดอนเกตุ   

249,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งอรุณ (รอบสระหมู่บ้าน) 299,500   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนปอแดง (สายต่อจากบ้านนายเลี่ยวถึงแยกประปาเก่า) 194,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทองค า (สายนาลุงยาว) 273,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นดะแลง (จากบ้านนายจรูญถึงบ้านนายเกลียว 113,500 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
13. โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหัวสะพาน (ภายในหมู่บ้าน)   159,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

14. 
โครงการขุดลอกอ่าง กนช. บ้านใหม่หนองปรึก ตั้งโอนเป็นรายการใหม่เป็น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่หนองปรึก (สายอ่าง กนช.ตลอดสาย) 

210,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

15. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หนองปรึก (สายบ้านนางวาสนา    
อุตสาหพงษ์ ตลอดสาย) 

96,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

16. 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขต
ท่อเมนต์ประปา บ้านใหม่หัวสะพาน   

249,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

17. 
โครงการวางท่อส่งน้ า (ท่อ PE) เข้าสระสาธารณะของหมู่บ้าน              
บ้านใหม่เกตุอรุทรัพย์ 

249,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

18. โครงการซ่อมแซมบ้านพัก อบต.ทุ่งอรุณ   150,000 ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

19. 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านโกรกน้ าใส(จากบ้านเช่านางวงเดือน
เล็มเมนถึงคลองชลประทาน) 

279,500   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

20. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ดอนเกตุ (จากบ้านนายจ านันท์ถึงบ้าน
นายสมหมาย) 

117,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

 21. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ดอนเกตุ (จากบ้านนายบู้ถึงบ้านนาย
บุญเลี้ยง กริดกระโทก     

44,600   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING) บ้านดะแลง (จากทางเข้าหมู่บ้าน
ถนนสายโชคชัย-ครบุรีถึงสี่แยกป่ายาง)       
 

3,410,000   จ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  3  โครงการ              
    
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ  ปัญญาท้องถิ่น  จ านวน  1  โครงการ  

 
 

 
 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน  10  โครงการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน  32  โครงการ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. 
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

30,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

2. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย - ไม่ใช้งบประมาณ 
  3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ - ไม่ใช้งบประมาณ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
  งบประมาณ 
     (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. โครงการกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา 20,000   ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งที่กฎหมายก าหนด 
2. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และผู้น าท้องถิ่น 
3. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งอรุณ 
4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. 
6. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับไฟป่าแบบบูรณาการ 
7. โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับสถานศึกษาในต าบล 
9. โครงการอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าชุมชนต าบลทุ่งอรุณ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
2. โครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย 
3. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในต าบลทุ่งอรุณ หมู่ที่1 - 17 
4. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน 
5. โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กละเยาวชน 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายในต าบลทุ่งอรุณ 
7. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสภาเด็กต าบลทุ่งอรุณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  6  โครงการ 

 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  5  โครงการ   

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  จ านวน  3  โครงการ   

 
 

 
 
 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ทุ่งอรุณเกมส์” 
9. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 

10. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนต าบลทุ่งอรุณ 
12 โครงการหนูน้อยฟันดี 
13. โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 
14. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ 
15. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. 
16. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งอรุณ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (ขยายเขตไฟฟ้า) 
2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
3. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ าข้างสหกรณ์ บ้านวังตะแบก 
4. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง (ข้ามคลองชลประทานสาย 38 ตรงหน้าบ้านนางโอ๋) 
5. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล.บ้านหัวสะพาน (หลังบ้านนายเรศ) 
6. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ (อ่างบ้านหนองโพธิ์) 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. โครงการโคราชเมืองสะอาด(ทุ่งอรุณน่าอยู่) 
2. โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
4. โครงการลดการพังทลายของหน้าดินและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 
5. โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 

1. 
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-17 ต าบลทุ่งอรุณ 
2. โครงการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ   ปัญญาท้องถิ่น จ านวน  4  โครงการ   
 

 
 

 โครงการเกินศักยภาพ จ านวน  13  โครงการ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
2. โครงการร่วมพิธีสมโภชน์อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจ าอ าเภอโชคชัย 
3. โครงการร่วมพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
4. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

ล าดับ                           ชื่อโครงการ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าเยี่ยม-โคกสะอาด(สายใน) 
2. โครงการขุดลอกล ามูล (จากล ามูลบ้านหนองทองค าถึงล ามูลบ้านหัวสะพาน) 
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าสาธารณะในต าบลทุ่งอรุณ 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากประปาหมู่บ้านถึงถนนสี่เลนส์ หมู่ที่ 1 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาผู้ใหญ่น้อมถึงถนนสี่เลนส์  หมู่ที่ 2 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรอกใหญ่ถึงคลองชลประทานสาย 38 หมู่ที่ 8 
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายติดต่อต าบลหนองไม้ไผ่ (จากหมู่บ้านดะแลง-เขตติดต่อต าบล หนองไม้ไผ่)  หมู่ที่ 11 
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสี่แยกก านันนเรศถึงเขตสี่แยกต าบลแชะ หมู่ที่ 11 
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านถึงสี่แยกป่ายาง หมู่ที่ 11 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านดะแลง หมู่ที่ 11 
11. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านโค้งกระโดน (สะพานข้ามแม่น้ ามูล) 
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านโนนปอแดง (สายศาลปู่ตาถึงบ้านนางรุ่งฤทัย) 
13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านดะแลง (สายจากบ้านนางจรูญถึงเขตติดต่อต าบลหนองไม้ไผ่) 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

                  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจ านวนโครงการมาก 
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากและยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ 
และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก 

3. อบต. ยังขาดศักยภาพที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้าน
บุคลากร   

4. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามประมาณ
การ) งบประมาณในการด าเนินงานมีจ านวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต. 

5. เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆรู้เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 


