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บทน ำ 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง ด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ส่วนที่ 1 
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ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล    
โคกตูม  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 2.6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
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  3.1 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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผ ลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
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Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
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  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ž   
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     การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2564   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกตูม มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 
  
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและ
           เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
        พันธกิจที่ 2  ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมให้สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เด็กเยาวชน
            สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
            ชีวิตที่ดี ทางด้านการกีฬา และความเข้มแข็งของชุมชน 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัย
            ดีรวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์  
            ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
        พันธกิจที ่5  เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
            และสิ่งแวดล้อ 

ส่วนที่  2 
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        พันธกิจที ่6  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
            ต าบลที่ยั่งยืนเกิดความเข้มแข็ง 
        พันธกิจที่ 7  ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
            รวมทั้งป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        พันธกิจที่ 8  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
        
       3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ร้อยละ 70 ขึ้นไปประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้
          มีความสะดวก และรวดเร็ว 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การ
          สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีความรู้ และบ ารุงรักษา 
          ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
          ท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
       จุดมุ่งหมายที ่6 ร้อยละ 70 ขึ้นไป การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วม
          จากทุกภาคส่วน 
       จุดมุ่งหมายที ่7 ร้อยละ 70 ขั้นไป ประชาชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
       จุดมุ่งหมายที ่8 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
       
      4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  
1.   ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

และเป็นไปตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะให้ได้คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค และการเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือการมี 
งานท าและเพ่ิมรายได ้
2.  ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตผลของชุมชน 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 
4. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน 

2.  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
3. ให้กลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่

ประชาชน 
6ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน 
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  1.   สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา 

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
ระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 1.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม 
และก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 1.  พัฒนาระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินการเพิ่มรายได้ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 7 1.  ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

           
   แนวทางการพัฒนาที่ 8 1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 

2. ส่งเสริมระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 

3. ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดพาหะ 
 

  1.2แผนพัฒนาสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
    1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนและทางระบายน้ า 
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง
และเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การ
ได้ดีและท่ัวถึง 
3. ติดตั้ งปรับปรุงป้ าย
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
4 . ก า รก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะ
ให้ได้คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดิน
ให้ได ้
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
ก า ร บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ
การเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    27,401,700 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4,719,500 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

2 .1  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า
และเพ่ิมรายได ้
2.2 ส่ งเสริมการตลาด
ให้กับ 
ผลิตผลของชุมชน 
2 .3  ส่ ง เส ริ ม ร ะ บ บ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตลอดจนเกษตรทฤษฎี
ใหม ่
2.4 ส่งเสริมการกระจาย
รายได้แก่ประชาชน 

 
 
 

 
 
 

14 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
      354,800 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
 

 

 
 34,576 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
การพัฒนาศักยภาพของ
สตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
ระดับชุมชนและโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
    33,772,000 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
     5,540,056 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งาม 

 
 
 
 

38 
 
 

 
 
 
 
    7,234,000 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 

 
 
 
 

     2,281,660 

 
 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม 
 

 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
     930,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
      960 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

6. ด้านการเมือง
การบริหาร 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการด าเนินการเพ่ิม
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 

 
 

 
2,735,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 

 

 
 
 
     1,334,677.44 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การพัฒนา
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3 150,000 - - 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบ
คุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกัน
และก าจัดพาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้
ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน
แก่ประชาชน 

 
 
 

 
7 
 

 

 

 

 
 
 
 
880,000 
 

 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
270,193.30 

รวม 195 73,457,500 49 11,558,878.74 
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    1.2.2 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนและทางระบายน้ า 
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง
และเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การ
ได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้าย
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
4. การก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะ
ให้ได้คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดิน
ให้ได ้
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การบริโภค และ
การเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,735,700 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,784,000 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า
และเพ่ิมรายได้ 
2.2 ส่งเสริมการตลาด
ให้กับ 
ผลิตผลของชุมชน 
2.3 ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตลอดจนเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
2.4 ส่งเสริมการกระจาย
รายได้แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      354,800 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 

 
 64,790 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
การพัฒนาศักยภาพของ
สตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
ระดับชุมชนและโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
5,770,000 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,414,540 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งาม 

 
 
 
 

39 
 
 

 
 
 
 
5,770,000 
 
 

 
 
 
 

7 
 
 

 
 
 
 

2,414,540 

 
 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม 
 

 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
930,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
10,360 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

6. ด้านการเมือง
การบริหาร 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการด าเนินการเพ่ิม
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 

 
 

 
2,735000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

 

 
 
 
190,426 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การพัฒนา
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3 150,000 1 55,650 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบ
คุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกัน
และก าจัดพาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้
ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน
แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 

7 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
280,000 
 

 
 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
208,800 

รวม 213 79,814,500 65 21,021,581.60 
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  1.3ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
     1.3.1ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึงและเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุงไฟ ฟ้า
สาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะให้ได้
คุณภาพและทั่วถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค 
และการเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

 
     22,682,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

2 .1  ส่ งเสริมและสนับสนุ นการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ
เพ่ิมรายได ้
2.2 ส่งเสริมการตลาดให้กับ 
ผลิตผลของชุมชน 
2.3 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.4 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่
ประชาชน 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

320,224 

 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุน
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน
และโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

28,400,844 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม 

 
 
    32 

 
 

4,952,340 

 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม 
 

 
 
 

     8 

 
 
 

929,040 

 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

6. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ด าเนินการเพ่ิมรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

1,400,322.56 

 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

7. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยา 
เสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

2 94,350 เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

8. ด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกันและก าจัด
พาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้
สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 

 
 
 
3 

 
 
 
    609,806.7 

 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

รวม 146 61,898,621.26  
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึงและเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุงไฟ ฟ้า
สาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5 . ก ารบ ริ ก ารส าธ ารณ ะให้ ได้
คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค 
และการเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,955,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

2 .1  ส่ งเสริมและสนับสนุ นการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ
เพ่ิมรายได ้
2.2 ส่งเสริมการตลาดให้กับ 
ผลิตผลของชุมชน 
2.3 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.4 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่
ประชาชน 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

290,010 

 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุน
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน
และโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

28,657,600 

 
 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม 

 
 
     32 

 
 

3,355,460 

 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม 
 

 
 
 

      8 

 
 
 

919,640 

 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

6. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ด าเนินการเพ่ิมรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 

2,544,574 

 
 
 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

7. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยา 
เสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

2 94,350 เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

8. ด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกันและก าจัด
พาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้
สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 

 
 
 

4 

 
 
 
    71,200 

 
 
 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

รวม 146 61,898,621.26  
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    1.3.2ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง
และปรับปรุง
ถนนและทาง
ระบายน้ า ให้
ได้มาตรฐาน
และท่ัวถึงและ
เป็นไป 
ตามระบบผัง
เมือง 
 

1. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6   
บ้านจบกเกร็ง 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

ก่อสร้างถนนผิวจาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5.00
เมตร  ยาว  325.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตรๆละ 531.08บาท  

544,000.- มีเส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการ
คมนาคม
สะดวก 

2. ปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุกหมู่ท่ี  
6   
บ้านจบเกร็ง 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

ลงหินคลุก  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  1,300.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 520  ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 517.31 บาท   

267,000.- มีเส้นทาง
คมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการ
คมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3. โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก สาย
บ้านนางปุ๋ย เทียม นวล
สาย – บ้านนางยุกร์ 
หมู่ที่ 2  บ้านโคกตูม  
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก. 0.40 
เมตร   จ านวน  258  ท่อน   พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 27 บ่อ 

497,000.- มีการะบายน้ าได้ดี
น้ า 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของรางระบายน้ า 
เชิงคุณภาพ 
- มีการระบายน้ า
ได้ดี 

4. ปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก สายแยกข้าง
โรงเรียนบ้านโคกรัง - 
ชุมชนบ้านโคกพรวง   
หมู่ที่ 3  บ้านโคกรัง 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

ปรังปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร 
กว้าง4 เมตร ยาว 1,450 เมตร  
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

283,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนาย
ค ารณ - บ้านนายบุญมา 
สุภา  หมู่ที่ 5   
บ้านราษฎร์นิยม 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร 

401,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที3่1 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  6. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
เที่ยง -บ้านนายประเสริฐ
หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 
กว้าง 3เมตร ยาว 67 เมตร 

96,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

7. ปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกสายบ้านนาย
จรูญประกายแก้ว -
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 6  บ้านจบกเกร็ง 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

ปรังปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,120 เมตร  
หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

495,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน 
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

8. ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายโกมินทร์  -  
บ้านนางละม่อม 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองตะขบ 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 
 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 1 เมตร ยาว 426 เมตร 

270,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  9.ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก สายบ้านใจ  จิรัมย์ - ห้วย
จบกเกร็ง   
หมู่ที่ 9  บ้านโคกรัง 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

ปรังปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,400 
เมตรหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

273,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

10.วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสุข
พริ่งเพราะ - บ้านนายไทย 
ขันทอง หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร
จ านวน  184  ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล. 
 จ านวน 20 บ่อ 
 

349,000.- มีการะบายน้ าได้ดีน้ า เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของรางระบายน้ า 
เชิงคุณภาพ 
- มีการระบายน้ าได้
ดี 

11. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
หมู่ 8บ้านหนองตะขบ  
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 

- ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 
10 ลบ.ม. (ถุงไฟเบอร์
กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ลูก 
- วางท่อเมน PVC  2 นิ้ว 
จ านวน  80 ท่อน 

430,000.- ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของระบบประปา 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 
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  12.  ซ่อมแซมระบบประปาผิว
ดิน หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะขบ 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 
 

- งานซ่อมแซมโรงกลอง
น้ าประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดิน ขนาด 10 ลบ.ม. ต่อ
ชั่วโมง 
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ระบบประปาและงาน
ติดตั้งเครื่องจ่าย
สารละลายคลอรีนพร้อม
อุปกรณ์ 
- งานวางท่อเมนส่ง
น้ าประปา 

495,000.-.- ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของระบบประปา 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

13. ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก สายแยกคลองห้วยปอ – 
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1  
บ้านโคกตูม 
(จ่ายขาดเงินสะสม 61) 
 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก  ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 750 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

146,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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  14. ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก สายบ้านนายจวบ โพธิ์
แก้ว ที่นานายเย็น  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม 
 

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก  ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 660 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

128,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเพ่ือ
การมีงานท าและเพ่ิม
รายได้ 

1. โครงการปลูกพืชอายุสั้นหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคกตูม 

14,576 มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ดินมีสภาพ 
เชิงประโยชน์ 
- เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

2.2 ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจน
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

2. เพื่ออบรมส่งเสริมเกษตรกร
ในการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่เพ่ือ
ใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

20,000 ประชาชนและชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้และดินอยู่ในสภาพ
ที่ด ี

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
เชิงประโยชน์ 
- ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ 
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3. คุณภาพชีวิต ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

1. เตรียมความพร้อม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

32,460 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

2.โครงการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

298,800 ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์อย่าง
รวดเร็ว 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์เร็วขึ้น 

ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 

3. วันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนในต าบลโคกตูม 

67,880 เด็กเห็นคุณค่าและเข้าใจ
ในบทบาทของตนเอง
และได้รับความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมานสามัคคี
ในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็กและ
เยาวชนใน   ต.โคกตูม
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
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  4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดภายในต าบลโคก
ตูม 

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลโคกตูม จ านวน  10  
หมู่บ้าน 

100,000 เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเด็กเยาวชน
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

5. ส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่
นักกีฬาในการเข้าร่วมกีฬา
อ าเภอประโคนชัยเกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ส่งนักกีฬาภายในต าบล
โคกตูมเข้าร่วมขบวนแห่
และแข่งขันกีฬาประโคน
ชัยเกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ 

29,508 เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนเด็ก  เยาวชน
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง 

ให้หลักประกัน
ผู้สูงอายุ 

6. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลโคกตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบลโคก
ตูม 

3,357,900 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ได้รับเบี้ย 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
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 ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 
 

7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการในเขตต าบลโคกตูม 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในต าบล 
โคกตูม 

1,560,000 ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยงยังชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของผู้
พิการหรือทุพลพล
ภาพ 

8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบลโคก
ตูม ที่มีแพทย์รับรองและ
ท าการวินิจฉัยเรียบร้อย
แล้ว 

54,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับเบี้ย 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ 

9. โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณะกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชน ตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้
ประสบปัญหา ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งรวม
ต าบลโคกตูม 
 

10,000 ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหา
บรรเทาลง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินที่
อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 
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4. ด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการสอน 
-  ครุภัณฑ์ 
-  วัสดุอุปกรณ์งานบ้าน 
งานครัว 
-  ค่าไฟฟ้า 
-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-  วัสดุก่อสร้าง 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-  โครงการทัศนศึกษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ 

330,000 - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.
โคกตูม สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
(ข้ันพื้นฐาน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม  จ านวน  2  
แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.โคก
ตูมสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

2. เข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น”งานเทศกาล
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่ง
นก 
ประโคนชัย   

ประชาชนภายในต าบล 
โคกตูม 

100,000 ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่และ
สืบไป 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

3. สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

29,660 ประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนาคง
อยู่ต่อไปและสืบทอด
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

4. อาหารกลางวัน - เด็กนักเรียน ชั้น 
อนุบาล – ป.6  
ที่อยู่ในโรงเรียน 
ภายในต าบลโคกตูม 

1,782,000 โรงเรียนในเขตพ้ืน
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกตูม 

เชิงปริมาณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูม
ได้รับอาหารกลาง
วันที่ถูกตามหลัก
โภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

5. การจัดงานประเพณีข้ึนเขา 
พนมรุ้ง 

ประชาชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000 เกิดการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยไว้  และสืบทอด
ต่อไป รวมทั้งเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที4่1 
 

 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

6. จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอมปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย 

- ประชาชนภายในต าบล 
โคกตูม 

100,000 ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่และ
สืบไป 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 

10. โครงการ “แข่งขันกีฬา
ชิงถ้วยพระราชทาน
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี” 

- อุดหนุนกิจกรรมกีฬาให้แก่
อ าเภอประโคนชัย ตาม
โครงการ “แข่งขันกีฬาซิง
ถ้วยพระราชทานพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราชบรม
ราชกุมารี”   

 29,508 เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็กเยาวชน
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 สร้างจิตส านึก
และตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. โครงการปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว) 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว)ฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วยการ
รณรงค์ และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

960 ฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วยการรณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกคนเข้า
มามีส่วนร่วม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- จ านวนต้นไม้ท่ี
ปลูก 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

1. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม   

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 

15,000 พนักงานและลูกจ้าง  
อบต. มีการพัฒนา
ตนเองและองค์การ
มากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ใช้บริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
ส่วนต าบล 

2. โครงการอบรม ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้น าชุมชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้น าชุมชน 

292,332 สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- มีทักษะในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

163,033 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

4. ค่าสาธารณูปโภค จัดซื้อสาธารณูปโภคท่ีมี
ความจ าเป็น 

136,138.6 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนค่า
สาธารณูปโภค 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

5. รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่งบริการ - จ้างเหมาเข้าเล่ม ถ่าย
เอกสาร  
- จ้างเหมาล้างรูป 
- จ้างเหมาท าความ
สะอาด 
- ท าประกันภัยรถยนต์
ส านักงาน 

316,801 เกิดการท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ของความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ อบต.โคกตูม 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต.
โคกตูม 

16,199.09 เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
ส่วนต าบล 

7. การประชุม อบรม ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานและลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. 

3,752 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจ
ในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงาน 35,564 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

9. บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

3,240 เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

48,562 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

11. บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 3,686 เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

6,420 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

13. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

11,433 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

14. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

59514.66 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

15. บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 2,086 เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

16. ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

4,580 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 จัดซื้อและจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงาน 

17. บ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 2,020 เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 
 

18. สมทบกองทุนประกันสังคม 
ให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานตาม ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานตาม ภารกิจ อบต.
โคกตูม 

39,459 มีสวัสดิการให้กับ
พนักงานตจ้าง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรที่
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
เชิงคุณภาพ 
- มีสวัสดิการให้กับ
พนักงานจ้าง 

19. สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

169,302 เป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินที่
สมทบ 
เชิงคุณภาพ 
- เป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

8. ด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพ 

ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค 
และป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 
 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม 169,302 ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
- จ านวนยุงลาย
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 
- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์
เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า
จัดอบรมทบทวนอาสาปศุ
สัตว์และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

66,000 ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมก าเนิด 
และโรคอื่นๆทางสัตว์ 

เชิงปริมาณ 
- โรคสัตว์ลดลง 
- จ านวนผู้ป่วย
ลดลง 
คุมก าเนิด และโรค
อ่ืนๆทางสัตว์ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3. สมทบกองทุนหลักประกัน
สังคมหลักประกันสุขภาพ 
ต าบลโคกตูม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลโคกตูม 

90,000 มีหลักประกัน
สุขภาพต าบลโคกตูม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินสมทบ 
เชิงคุณภาพ 
- หลักประกัน
สุขภาพต าบลโคก
ตูม 

4. โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน ต าบลโคกตูม  

จ านวน  10  หมู่บ้าน 75,000 พัฒนาสาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ที่ได้รับการอุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- พัฒนาสาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการ

พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
และทางระบาย
น้ า ให้ได้
มาตรฐานและ
ทั่วถึงและเป็นไป 
ตามระบบผัง
เมือง 
 

1. เกรดปรับผิว
จราจรภายในต าบล 
 

เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบลโคกตูม 99,000 มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐานของ
ถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการ
คมนาคม
สะดวก 

2. ก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 1 
 

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน 
สถานที่ด าเนินการ สระตาหวน บ้านโคกตูม หมู่ที ่1 เป็น
เงิน 167,000.- บาท  
ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00  เมตร สูง 0.80  เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  960.00  ลบ.ม. ผิว
จราจรหินคลุก  หนา 0.10  เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  100.00 ลบ.ม.  

 

166,000 มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาด
มาตรฐานของ
ถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการ
คมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการ

พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3. ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 

(เส้นที่1) เส้นคลองตาเปี่ยน –นานาย
พงศ์  บ้านหนองตะขบ  หมู่ที ่8 เป็น
เงิน 231,000.- บาท  
ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  680.00  เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 272.00 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1  ป้าย   

461,000 มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

4. ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 

(เส้นที่ 1) เส้นบ้าน น.ส. สุนีย์  ปรังประโคน -
 คลองปั้มร้าง  บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 9 
เป็นเงิน 177,000.- บาท 
ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  520.00  เมตร  หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า208.00 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

176,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการ

พัฒนา 

 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  5. ปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 

(เส้นที่ 2) เส้นนาตามั่น – นายายเรือ  
 บ้านหนองตะขบ  หมู่ที ่4  
ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  990.00  เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 594.00 ลบ.ม.  

495,000.- มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

การบริการ
สาธารณะ 

6. ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานที่ท าการ 
อบต.โคกตูม 

ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท าการ  
อบต.โคกตูม เป็นเงิน 499,000.- บาท 
ปริมาณงาน  ขนาด
กว้าง  23.00  เมตร   ยาว 13.00 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ปรับปรุงอาคารไม่น้อย
กว่า  273.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

498,000 มีอาคารส านักงาน
ที่สวยงาม รองรับ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างานในทุกๆ
ด้าน 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
อาคาร 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานท างาน
ได้อย่างสะดวก
และกว้างขวาง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน และทางระบาย
น้ า 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่  6   
เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจบก
เกร็งคุ้มเก่า ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 232  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตร.
ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

472,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

8. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองม่วงพัฒนา 
หมู่ที่ 7  เส้นบ้านหนองม่วง
พัฒนา – บ้านราษฎร์นิยม  
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7  เส้นบ้าน
หนองม่วงพัฒนา – บ้านราษฎร์
นิยม ปริมาณงาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 174 เมตร หน้า 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตร.
ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

474,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 
8  เส้นบ้าน 
นางอุทิศ – วัดหนองตะขบ  
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8  เส้น
บ้านนนางอุทิศ – วัดหนองตะขบ 
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 920 ตร.ม. ป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

486,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  10. โครงการวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก บ้านราษฎร์
นิยม หมู่ที่ 5 เส้นทางหลวง
ชนบท 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่พัก 
ปริมาณงาน  วางท่อขนาด 
ศก. 0.80 เมตร จ านวน 
150 ท่อน บ่อพัก คสล. 
จ านวน 10 บ่อ ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

495,000 มีการะบายน้ าได้ดีน้ า เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของรางระบายน้ า 
100 % 
เชิงคุณภาพ 
- มีการระบายน้ าได้
ดี 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การบริโภค และ
การเกษตร 

11. ขุดลอกคลอง  
ห้วยปอ บ้าน 
โคกตูม หมู่ที่ 1 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ขุดลอกคลองห้วยปอ 
ปริมาณงาน  กว้าง 20 
เมตร ยาว 400 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4 เมตร หรือมี
ปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 
10,000 ลบ.เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

498,000 มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของคลอง 100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้ใช้ใน
น้ าในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  12. ขุดลอกคลอง  
ห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง   
บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 3 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง
ตอนล่าง ปริมาณงาน  กว้าง 
10 เมตร ยาว 720 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 350 เมตร หรือมี
ปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 
9,900ลบ.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

490,000 มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของคลอง 100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้ใช้ใน
น้ าในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

13. ขุดลอกคลองหนองตราด 
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ขุดลอกคลองหนองตราด  
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4  
ปริมาณงาน  กว้าง 12 เมตร 
ยาว 660 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาณ
คันขุดไม่น้อยกว่า 11,200 
ลบ.เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

487,000 มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของคลอง 100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้ใช้ใน
น้ าในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  14. ขุดลอกคลองหนองตราด       
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 
(จ่ายขาดเงินสะสม 62) 
 

ขุดลอกคลองหนองตราด  
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4  
ปริมาณงาน  กว้าง 12 เมตร 
ยาว 660 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาณ
คันขุดไม่น้อยกว่า 11,200 
ลบ.เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

487,000 มีน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

เชิงปริมาณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของคลอง 100 % 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้ใช้ใน
น้ าในการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

 ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจน
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

1. โครงปลูกพืชอายุสั้น
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบลโคก
ตูม 

19,995 มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ดินมีสภาพ 
เชิงประโยชน์ 
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจน
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. โครงการยุวเกษตร 1.เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 – 25  ปี ที่
สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2.ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโคกตูม 

24,800 1.รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะส่งเสริม
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย โดย
อาศัยข้อบังคับและ
วิธีการด าเนินงานยุว
เกษตรเป็นแนว
ทางการฝึกหัด 
2.เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การท าเกษตร 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้วิชาการ
เกษตรและเคหกิจเกษตร 
เชิงประโยชน์ 
- มีใจในคุณค่าของ
การเกษตรและยอมรับ
อาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพที่มีเกรียรติยศ มี
ความส าคัญต่อด ารงชีพ
และเศรษฐกิจของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเพ่ือ
การมีงานท าและเพ่ิม
รายได้ 

3. โครงการวิเคราะดิน เพ่ืออบรมส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินในพ้ืนที่
เพ่ือใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

19,995 ประชาชนและชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้และดินอยู่ในสภาพ
ที่ด ี

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
เชิงประโยชน์ 
- ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ 

3. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

324,000 ประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์
อย่างรวดเร็ว 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์เร็วขึ้น 
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โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
 

2. วันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนในต าบล
โคกตูม 

69,860 - เด็กเห็นคุณค่าและ
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเองและได้รับ
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั้ง
เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็ก
และเยาวชนใน   ต.
โคกตูมเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

ให้หลักประกัน
ผู้สูงอายุ 

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ในเขตต าบลโคกตูม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนในต าบล
โคกตูม 

3,661,100 เด็กเห็นคุณค่าและ
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเองและได้รับ
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั้ง
เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- 75 % ของเด็ก
และเยาวชนใน   ต.
โคกตูมเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

4. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการในเขตต าบลโคกตูม 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพภายในต าบล 
โคกตูม 

1,458,400 ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยงยังชีพ 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของผู้
พิการหรือทุพลพล
ภาพ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
 

5. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ 
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ต าบลโคกตูม ที่มี
แพทย์รับรองและท า
การวินิจฉัยเรียบร้อย
แล้ว 

54,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ย 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
 

6. โครงการจัดหารายได้เพ่ือ
จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบปัญหา ใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย์     
ซึ่งรวมต าบลโคกตูม 

10,000 ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหา
บรรเทาลง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินที่
อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

8. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

อปพร.ภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

4,360 
 

การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนอุบัติเหตุที่
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
 

7. โครงการ “แข่งขันกีฬาซิง
ถ้วยพระราชทานพระเทพรัตน
สุดาสยามบรมราชกุมารี” 

- อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ าเภอประ
โคนชัย ตามโครงการ 
“แข่งขันกีฬาซิงถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชบรม
ราชกุมารี” 

30,000 เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่3 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

9. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

อปพร.ภายในต าบล
โคกตูมจ านวน 100 
คน 

1,080 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมาณ 
-จ านวนอุบัติเหตุที่
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

10. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"สถานที่กลาง" 

เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ของอปท.ในเขต
อ าเภอประโคนชัยใน
การรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆใน
การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

12,000 
 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหา
บรรเทาลง 

เชิงปริมาณ 
- 80 % ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่4 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

11.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 
ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการ
สอน 

540,000 
 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.
โคกตูม สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
(ข้ันพื้นฐาน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม  จ านวน  2  
แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.โคก
ตูมสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่5 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

12. เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น?
งานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก 

- ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

100,000 
 

- ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่และ
สืบไป 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่6 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

13.สืบสานประเพณี 
 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

29,660 - ประเพณีอันดีงาม
ทางพระพุทธศาสนา
คงอยู่ต่อไปและสืบ
ทอดไปสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

12. เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งานเทศกาลข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก 

- ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

100,000 
 

- ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่และ
สืบไป 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่7 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  13.สืบสานประเพณี 
 

- เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

29,660 - ประเพณีอันดีงาม
ทางพระพุทธศาสนา
คงอยู่ต่อไปและสืบ
ทอดไปสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

14. อาหารกลางวัน 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

1,661,800 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมาณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กมีสุขภาพ 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที6่8 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

15. การจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

- เพ่ืออุดหนุนส านักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัด
งานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

10,000 
 

- เกิดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู   ประเพณีอัน
ดีงามของไทยไว้  
และสืบทอดต่อไป 
รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมานสามัคคี
ในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

16. จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น?งานเทศกาลข้าว
มะลิหอมปลาจ่อมกุ้งชมทุ่ง
นก 

เพ่ืออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย  ในการจัด
งาน“งานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชัย” 
 

30,000 
 

- ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่ 
และสืบไป 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์
สถานที่การศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 
 

17. โครงการทัศนศึกษา
ศพด. สังกัด อบต.โคกตูม 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
คือ  ด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคม
และสติปัญญาและให้
เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 

45,880 - เด็กมีพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน คือ  ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาได้
เหมาะสมกับวัย
รวมทั้ง ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
และเกิดความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

เชิงปริมาณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  
จ านวน  2  แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที7่0 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. ด้านบ้านเมืองน่า
อยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

1. โครงการปลูกต้นไม้ 
(ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่ 
สีเขียว 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว)ฟ้ืนฟู
ความสมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วยการ
รณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

10,000 
 

ฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ 
ด้วยการรณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกคนเข้า
มามีส่วนร่วม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- จ านวนต้นไม้ท่ี
ปลูก 
เชิงคุณภาพ 
- ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
เชิงประโยชน 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
ส่วนต าบล 

1. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต. มีการ
พัฒนาตนเองและ
องค์การมากยิ่งข้ึน 

15,000 พนักงานและลูกจ้าง  
อบต. มีการพัฒนา
ตนเองและองค์การ
มากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ใช้บริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

2. งานรัฐพิธี 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้น าชุมชน  
ต าบลโคกตูม 

2,900 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูมเกิดความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมงานรัฐ
พิธี 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ 
สมาชิกสภา อบต. 

122,590 คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและ สมาชิกสภา 
อบต.ได้รับความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของการ
อบรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที7่2 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล ครูผู้ดูแล
เด็กและพนักงานจ้าง 

45,172 พนักงานส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับ
ความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของการ
อบรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

5. โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานให้กับพนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและผู้น าชุมชน 
ให้มีความรู้ความสามารถ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา  และผู้น าชุมชน  โดย
การฝึกอบรม  

350,000 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้า
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- มีทักษะในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

7. ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 
 

ส่งเสริมและป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรม 

1. โครงการอบรมและรณรงค์
การแก้ไขปัญหายาเสพติด “จัด
ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา
เสพติด” 
 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต.โคก
ตูม จ านวน 
100 คน 

55,650 เข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ 
รับผิดชอบของ อบต.
โคกตูม 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ 
รับผิดชอบของอบต.
โคกตูม 

8. ด้านสาธารณสุข 
 

ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค 
และป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 

1. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม 90,000 
 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
- จ านวนยุงลายลดลง 
เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
- ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี 
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค 
และป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัด
อบรมทบทวนอาสา
ปศุสัตว์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 

43,800 
 

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมก าเนิด 
และโรคอื่นๆทางสัตว์ 

เชิงปริมาณ 
- โรคสัตว์ลดลง 
- จ านวนผู้ป่วย
ลดลง 
คุมก าเนิด และโรค
อ่ืนๆทางสัตว์ 
เชิงคุณภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 
- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน 

4. ส่งเสริมด้านการให้
ความรู้สาธารณสุขมูล
ฐานแก่ประชาชน 

3. โครงการเพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานต าบลโคกตูม 

เพ่ือพัฒนา
สาธารณสุขต าบล 
โคกตูม 

75,000 พัฒนาสาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ที่ได้รับการอุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- พัฒนาสาธารณสุข
ต าบลโคกตูม 
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1.3.2 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
และทางระบายน้ า ให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึงและเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
5. การบริการสาธารณะให้ได้
คุณภาพและท่ัวถึง 
7. พัฒ นาแหล่ งน้ า เพ่ื อการ
บริโภค และการเกษตร 
 

9 
 

 
 

1 
 

3 
 

 

3,324,000 
 

 
 

495,000.- 
 

1,476,000 
 

5 
 

 
 

1 
 

3 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท า
และเพ่ิมรายได ้
2.3 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตลอดจนเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
 

1 
 

 
1 
 
 

 

6,136.- 
 

 
19,976.- 

 
 

 

1 
 

 
1 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 

1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัว
เด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการ
พัฒนาศักยภาพของสตรี 
4. ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและ
การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับ
ชุมชนและโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 
 

1 
 

3 
 
 

2 
 

5 
 

2 
 

67,880.- 
 

49,565.- 
 

8,120,700.- 
 
 

22,000.- 
 

320,474.- 
 

247,200.- 
 

1 
 

1 
 

3 
 
 

2 
 

5 
 

2 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

2 
 
 

3 

891,000.- 
 

 
149,000.- 

 

2 
 

 
3 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 
 
 
 
 

960.- 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 

2 
 

3 
 

3 
 

 

27,000.- 
 

821,714.- 
 

2,202,456.02 
 

 

2 
 

3 
 

3 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครอง
สุขภาพ 
3.  ส่งเสริมการป้องกันและ
ก าจัดพาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้
สาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชน 

1 
 

2 
 

1 

90,000.- 
 

105,193.3 
 

75,000.- 

1 
 

2 
 

1 
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1.3.2 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนและทางระบายน้ า ให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึงและ
เป็นไปตามระบบผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,324,000 1. เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบล 
2. โครงการ ก่อสร้างถนนดิน 
สถานที่ด าเนินการ สระตาหวน บ้านโคกตูม  
หมู่ที่ 1  
3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8(เส้นที่
1) เส้นคลองตาเปี่ยน –นานายพงศ์  บ้านหนอง
ตะขบ   
4. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9(เส้น
ที ่1) เส้นบ้าน น.ส. สุนีย์  ปรังประโคน - คลอง
ปั้มร้าง   
5. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 
(เส้นที่ 2) เส้นนาตามั่น – นายายเรือ  บ้าน
หนองตะขบ  

มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

    6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่  6  เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที่ 7  เส้นบ้านหนองม่วงพัฒนา – บ้าน
ราษฎร์นิยม 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 8  เส้นบ้านนางอุทิศ – วัดหนอง
ตะขบ  
9. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก บ้าน
ราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 เส้นทางหลวงชนบท 

 

 1.2การบริการสาธาณะ 
 
 

1 
 

 

498,000 ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท าการ อบต.โคกตูม มีอาคารส านักงานที่สวยงาม 
รองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานในทุกๆด้าน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

 1.3พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
บริโภค และการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,476,000 1. ขุดลอกคลองห้วยปอ บ้าน 
โคกตูม หมู่ที่ 1ขุดลอกคลองห้วยปอ ปริมาณงาน  
กว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 
เมตร 
2. ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง   
บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 3ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง
ตอนล่าง ปริมาณงาน  กว้าง 10 เมตร ยาว 720 
เมตร   ลึกเฉลี่ย 350 เมตร 
3. ขุดลอกคลองหนองตราดบ้านหนองตะขบ หมู่
ที่ 4ขุดลอกคลองหนองตราด  บ้านหนองตะขบ 
หมู่ที่ 4  ปริมาณงาน  กว้าง 12 เมตร ยาว 660 
เมตร 
 
 
 

มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตลอดจนเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

2 44,795 1. โครงปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
อบรมอาชีพปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ภายในต าบลโคกตูม 
 
2. โครงการยุวเกษตรเด็กและเยาวชน อายุ 10 
– 25  ปี ที่สนใจเกษตรระดับหมู่บ้าน มีความรู้
เข้าใจเกษตรอย่างแท้จริง 
 

มีการปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟู
สภาพดินให้ดีขึ้น เพ่ือลดการเผา
ตอชังข้าว 
 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยอาศัย
ข้อบังคับและวิธีการด าเนินงาน
ยุวเกษตรเป็นแนวทางการ
ฝึกหัด 

2.2 ส่งเสริม และสนับสนุน
การประกอบอาชีพเพ่ือการมี
งานท าและเพ่ิมรายได ้

1 19,995 โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรในการวิเคราะห์
ดินในพื้นท่ีเพ่ือใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร 

ประชาชนและชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และดินอยู่ใน
สภาพที่ดี 

3. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของชุมชน 

3 333,800 1. โครงการแพทย์ฉุกเฉินอาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 
 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่อปพร.ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน 100 คน 
 

ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์อย่างรวดเร็ว 
 
การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

    3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์อปพร.ภายในต าบลโคกตูม
จ านวน 100 คน 

การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 

3.2 ส่งเสริมและให้สวัสดิการ
และการสงเคราะห์   
แก่ประชาชน 

4 5,185,500 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตต าบล
โคกตูมผู้พิการหรือทุพพลภาพภายในต าบล 
โคกตูม 
 
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตต าบลโคกตูมผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบลโคกตูม 
ที่มีแพทย์รับรองและท าการวินิจฉัยเรียบร้อย
แล้ว 
 
3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตต าบล
โคกตูมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
4.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
สถานที่กลาง" 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
 
 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
ความเดือดร้อนของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

 3.2 ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและเยาวชน 
 
 

2 99,860 1. วันเด็กแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนในต าบลโคกตูม 
 
 
 
 
2. โครงการ “แข่งขันกีฬาซิงถ้วยพระราชทาน
พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี”อุดหนุน
กิจกรรมกีฬาให้แก่อ าเภอประโคนชัย ตาม
โครงการ “แข่งขันกีฬาซิงถ้วยพระราชทาน
พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชบรมราชกุมารี” 

เด็กเห็นคุณค่าและเข้าใจใน
บทบาทของตนเองและได้รับ
ความรู้ ความสนุกสนานและ
เพลิดเพลิน รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
 
เด็ก  เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
 

3 2,247,000 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกตูม 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 
(ข้ันพื้นฐาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

    2. อาหารกลางวันเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ 
 
3. โครงการทัศนศึกษาศพด. สังกัด อบต.โคกตูม 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ  
ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาและให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 

 

เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
 
เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ  
ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  
สังคมและสติปัญญาได้เหมาะสม
กับวัยรวมทั้ง ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 4.2 อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 

4 169,660 1. เข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้งชม
ทุ่งนก 
 
2. สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประชาชนต าบล
โคกตูม ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาคง
อยู่ต่อไปและสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 

ประเพณีอันดีงามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 
 
 
ประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไปและ
สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

    3. เข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก 
 
4. การจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งเพ่ือ
อุดหนุนส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

4.  

ประเพณีอันดีงามท้องถิ่นยังคง
อยู่และสืบไป 
 
 
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู   ประเพณี
อันดีงามของไทยไว้  และสืบ
ทอดต่อไป รวมทั้งเกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

5. ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 10,000 โครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียวปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว)ฟ้ืนฟูความสมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วยการรณรงค์ และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

ฟ้ืนฟูความสมดุลให้แก่ระบบ
นิเวศ ด้วยการรณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุก
คนเข้ามามีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

6. ด้านการเมือง
และการบริหาร 

6.1 พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

1 15,000 1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 
 

เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  
อบต. มีการพัฒนาตนเองและ
องค์การมากยิ่งข้ึน 

6.2 พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารส่วนต าบล 

3 520,000 1. งานรัฐพิธีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน ต าบลโคกตูมเกิดความจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
2. การเดินทางไปราชการ คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและ สมาชิกสภา อบต.ได้รับความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูมเกิดความ
จงรักภักดีต่อประเทศชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและ สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 

    3. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้กับ
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้น า
ชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น าชุมชนมีทักษะ
ในการท างานเพิ่มข้ึน 

7. ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 
 

ส่งเสริมและป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม 

1 55,650 1. โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด “จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา
เสพติด” 
 

เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดแก่เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.โคก
ตูม 

8. ด้านสาธารณสุข 
 

ส่งเสริมการป้องกันก าจัด
พาหะน าโรค และป้องกันโรค
ทางปศุสัตว์ 

2 133,000 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 
 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรคอ่ืนๆทาง
สัตว์ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1 75,000 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานต าบลโคกตูม เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขต าบล 
โคกตูม 
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  3.2 แผนงานที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
    3.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1. แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. เกรดปรับผิวจราจรภายใน
ต าบล 
 

โครงการเกรดปรับผิวจราจร
ภายในต าบลโคกตูม  ให้มี
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน   

โครงการเกรดปรับผิวจราจรภายใน
ต าบลโคกตูม  ให้มีความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน   

100,000 99,000 100 100 

2 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 สระตาหวน หมู่ที่ 1 โดยขุด
ดินบริเวณข้างทางให้ได้ขนาด  
4  เมตร ยาว  300  เมตร  
สูง  0.80  เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า   

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน 
สถานที่ด าเนินการ สระตาหวน บ้านโคก
ตูม หมู่ที่ 1ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00  เมตร
 สูง 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า  960.00  ลบ.ม. ผิวจราจร
หินคลุก  หนา 0.10  เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  100.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

250,000 166,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

โครงหารปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 8      
เส้นคลองตาเปี่ยน – นานาย
พงศ์  เกรดปรับผิวจราจรเดิม
ก่อนท าการลงหินคลุกให้ได้
ขนาด กว้าง  4  เมตร  ยาว  
1,200  เมตร  สูง  0.10  
เมตร 

ด าเนินโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก  สถานที่ด าเนินการ (เส้นที่
1) เส้นคลองตาเปี่ยน –นานาย
พงศ์  บ้านหนองตะขบ  หมู่ที ่8   
ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  680.00  เม
ตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 272.00 ลบ.ม.  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

230,000 231,000 100 100 

4. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ที่ 9เส้น
บ้าน น.ส. สุนีย ์ ปรังประโคน  
- คลองปั้มร้าง  ให้ปรับปรุง
ถนนปิวจราจรได้ขนาด กว้าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  
1,200 เมตร สูง  0.10  
เมตร   
 

(เส้นที่ 1) เส้นบ้าน น.ส. สุนีย์  ปรังประ
โคน - คลองปั้มร้าง  บ้านโคกรัง  หมู่
ที ่9ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  520.00  เม
ตร  หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า208.00 ลบ.ม.  พร้อม
ติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

230,000 176,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

5. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 4เส้นนาตามั่น – 
นายายเรือ  ปรับปรุงถนนผิว
จราจรให้ได้ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  3,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหิน
คลุก  สถานที่ด าเนินการ (เส้นที ่2) เส้น
นาตามั่น – นายายเรือ บ้านหนอง
ตะขบ  หมู่ที ่4    
ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  990.00  เม
ตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 594.00 ลบ.ม.  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

615,000 495,000 100 100 

6. ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท า
การ อบต.โคกตูม 

ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท า
การ อบต.โคกตูม ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.โคกตูม
ก าหนด 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท า
การ อบต.โคกตูม เป็นเงิน 499,000.-
 บาทปริมาณงาน  ขนาด
กว้าง  23.00  เมตร   ยาว 13.00 เม
ตร  หรือมีพ้ืนที่ปรับปรุงอาคารไม่น้อย
กว่า  273.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

500,000 499,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านจบกเกร็ง  
หมู่ที่  6  เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจบก
เกร็งคุ้มเก่า ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
232  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 928 ตร.ม. ป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
232  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

498,000 472,000 100 100 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7  
เส้นบ้านหนองม่วงพัฒนา – 
บ้านราษฎร์นิยม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7  
เส้นบ้านหนองม่วงพัฒนา – 
บ้านราษฎร์นิยม ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 174 
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
870 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง
พัฒนา หมู่ที ่7  เส้นบ้านหนองม่วง
พัฒนา – บ้านราษฎร์นิยม ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หน้า 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

499,000 474,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 
8  เส้นบ้าน 
นางอุทิศ – วัดหนองตะขบ  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 
8  เส้นบ้านนนางอุทิศ – วัด
หนองตะขบ ปริมาณงาน กว้าง 
4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.
ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองตะขบ หมู่ท่ี 8  เส้นบ้านน
นางอุทิศ – วัดหนองตะขบ ปริมาณ
งาน กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 

499,000 486,000 100 100 

10. โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก บ้านราษฎร์นิยม 
หมู่ที่ 5 เส้นทางหลวงชนบท 
 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่พัก 
ปริมาณงาน  วางท่อขนาด 
ศก. 0.80 เมตร จ านวน 
150 ท่อน บ่อพัก คสล. 
จ านวน 10 บ่อ ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่พัก ปริมาณงาน  
วางท่อขนาด ศก. 0.80 เมตร จ านวน 
150 ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน 10 
บ่อ ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

496,000 495,000 100 100 
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 2. แผนงานเกษตร 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ขุดลอกคลอง  
ห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง   
บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 3 
 

ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง
ตอนล่าง ปริมาณงาน  กว้าง 
10 เมตร ยาว 720 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 350 เมตร หรือมี
ปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 
9,900ลบ.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง 
ปริมาณงาน  กว้าง 10 เมตร ยาว 720 
เมตร   ลึกเฉลี่ย 350 เมตร หรือมี
ปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 9,900ลบ.
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

499,000 490,000 100 100 

2 ขุดลอกคลอง  
ห้วยปอ บ้าน 
โคกตูม หมู่ที่ 1 
 

ขุดลอกคลองห้วยปอ ปริมาณ
งาน  กว้าง 20 เมตร ยาว 
400 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
หรือมีปริมาณคันขุดไม่น้อย
กว่า 10,000 ลบ.เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ขุดลอกคลองห้วยปอ ปริมาณงาน  กว้าง 
20 เมตร ยาว 400 เมตร ลกึเฉลี่ย 4 
เมตร หรือมีปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 
10,000 ลบ.เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

499,000 498,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3 ขุดลอกคลองหนองตราด 
บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 
 

ขุดลอกคลองหนองตราด  บ้าน
หนองตะขบ หมู่ที่ 4  ปริมาณ
งาน  กว้าง 12 เมตร ยาว 
660 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร หรือมีปริมาณคันขุดไม่
น้อยกว่า 11,200 ลบ.เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ขุดลอกคลองหนองตราด  บ้านหนอง
ตะขบ หมู่ที่ 4  ปริมาณงาน  กว้าง 12 
เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร หรือมีปริมาณคันขุดไม่น้อยกว่า 
11,200 ลบ.เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

499,000 497,000 100 100 
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  3.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  
     1. แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาล 
เก็บเก่ียว 

ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืช
อายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายในต าบล 
โคกตูม 

อบรมการเตรียมดิน
แปลงสาธิตหรือ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน
และฟ้ืนฟูสภาพดิน 
ให้ดีขึ้น ทั้งนี้การใช้
พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ย
พืชสดจะช่วยในการ
ตัดวงจรโรคแมลงที่
ก าลังระบาดใน 
นาข้าว  

20,000 20,000 100 100 

2. โครงการยุวเกษตร 1.เด็กและเยาวชน 
อายุ 10 – 25  ปี ที่
สนใจเกษตรระดับ
หมู่บ้าน  
2.ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโคกตูม 

การให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ 

24,800 24,800 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3. โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรภายในต าบล
โคกตูม 

อบรมให้ความรู้และ
วิเคราะห์ดิน 
เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น 

20,000 20,000 100 100 
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    3.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกตูม  
ในการเหมาบริการ
อาสากู้ชีพ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน/ราย
ชั่วโมง 

100,000 400,000 100 400 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและการ
สวนสนามวัน อปพร. 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ระงับอัคคีภัยให้แก่ท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

15,000 10,000 100 67 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ระงับอัคคีภัยให้แก่ท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5,000 5,000 100 100 

4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000 5,000 100 50 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

5.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูมจ านวน 100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 

10,000 5,000 100 50 

6. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

อปพร. ภายในต าบล 
โคกตูมจ านวน 100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน อปพร.
ภายในต าบล 
โคกตูม  ในการ
เตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

20,000 20,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

7. โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประชาชนภายในต าบล
โคกตูมจ านวน100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการซ้อมแผน
และระงบัอัคคีภัย 
ให้กับประชาชนใน
ต าบลโคกตูม ได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและลด
การเกิดอัคคีภัยและ
ปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได้ 

20,000 20,000 100 100 
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   2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการ “จัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์” 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมการสังคม
สงเคราะห์  ให้แก่
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ “จัดหา
รายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณะ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์” 

10,000 10,000 100 100 
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 4.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในต าบลโคกตูม 

จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลโคกตูม 
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

120,000 100,000 100 84 

2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ
เยาวชนต้านยาเสพติดภายในต าบล
โคกตูม 

ภายในต าบลโคกตูม  
จ านวน ๑๐  หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเด็กและ
เยาวชน 
ต้านยาเสพติด   

100,000 30,000 100 30 

3. ส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่นักกีฬาใน
การเข้าร่วมกีฬาอ าเภอประโคนชัย
เกมส์ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส่งนักกีฬาภายในต าบล
โคกตูมเข้าร่วมขบวน
แห่และแข่งขันกีฬา
ประโคนชัยเกมส์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
นักกีฬาและจัดขบวน
แห่นักกีฬาในการเข้า
ร่วมกีฬาอ าเภอประ
โคนชัยเกมส์  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 

100,000 80,000 100 80 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

4. โครงการ “แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานพระเทพรัตนสุดาสยาม
บรมราชกุมารี” 

อุดหนุนกิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประโคน
ชัย ตามโครงการ 
“แข่งขันกีฬาซิงถ้วย
พระราชทานพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราช
บรมราชกุมารี” 

อุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ   ให้แก่
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการการแข่งขัน
กีฬา “ชิงถ้วย
พระราชทาน 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี”  
ประโคนชัยเกมส์ 

30,000 30,000 100 100 
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  5.แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้สูงอายุภายในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

5,400,000 6,470,000 100 120 

2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการใน
เขตต าบลโคกตูม 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ย 
ความพิการ  
แก่คนพิการ  
ในเขตต าบล โคกตูม 

2,000,000 2,544,000 100 127 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ในเขตต าบลโคกตูม 
 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบล
โคกตูม ที่มีแพทย์
รับรองและท าการ
วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เอดส์ แก่ผู้ป่วย 
โรคเอดส์ ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยูย่ากจน  
หรือถูกทอดทิ้งขาด 
ผู้อุปการะดูแล  
ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
โคกตูม 

90,000 90,000 100 100 
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 5.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง 

อุดหนุน อบต.บ้านไทร 
อ าเภอประโคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านไทร  ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของอปท.
ในเขตอ าเภอประโคน
ชัย ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

12,000 12,000 100 100 
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 3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. วันเด็กแห่งชาติ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
และเยาวชนในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

๑50,๐๐๐ 
 

70,000 100 47 

2. ทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการบริหาร ศพด.สังกัด 
อบต.โคกตูม 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบลโคกตูม 

100,000 40,000 100 40 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3. อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ชั้น 
อนุบาล – ป.6  
ที่อยู่ในโรงเรียน 
ภายในต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

3,0๐๐,๐๐๐ 2,356,000 100 79 

4. โครงการทัศนศึกษาศพด.สังกัด 
อบต.โคกตูม 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

100,000 60,000 100 60 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการ
สอน 
-  ครุภัณฑ์ 
-  วัสดุอุปกรณ์งาน
บ้าน 
งานครัว 
-  ค่าไฟฟ้า 
-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-  วัสดุก่อสร้าง 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  โครงการทัศนศึกษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการ 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 

1,750,000 723,280 100 41 
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 2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. เข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก 
ประโคนชัย” 

ประชาชนภายในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  “งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม  ปลาจ่อม
กุ้ง  ชมทุ่งนกประ
โคนชัย” 

150,000 
 

100,000 100 67 

2. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงสืบ
สานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

50,000 
 

30,000 100 60 

3. จัดงานประเพณีลอยกระทง เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
ในต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

150,000 
 

80,000 100 54 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

4. การจัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

ประชาชนทั้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้แก่ที่ท า
การปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๒๐,๐๐๐ 
 

10,000 100 50 

5. จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น”งานเทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย” 

ประชาชนภายใน
อ าเภอประโคนชัย 

อุดหนุนทั่วไป
กิจกรรมศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ให้แก่ที่ท า
การปกครอง อ าเภอ
ประโคนชัย 

30,000 
 

30,000 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที1่13 
 

 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. อบรมคุณธรรม  จริยธรรม                                                                                                                                                                         เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 

๑5๐,๐๐๐ 
 

50,000 100 33 
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 3.2.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว) 

ปลูกต้นไม้(ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว)ฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชน
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปลูก
ต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่
สีเขียว) ค่าใช้ในการ
บ ารุงรักษาต้นไม้หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
เพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุล
ให้แก่ระบบนิเวศ 

20,000 20,000 100 100 
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 3.2.6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. การเลือกตั้งนายก อบต.และ   
ส.อบต. 

เลือกตั้งนายก อบต.
และ ส.อบต.ภายใน
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ
เลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม ตามท่ี
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

300,000 150,000 100 50 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  
เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาประกอบ 
การวางแผน
บริหารงานให้
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

15,000 15,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
ให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทั่วไป 
 ให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

50,000 20,000 100 40 

4. โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้น าชุมชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้น า
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งาน ให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง   
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้น าชุมชน 

350,000 
 
 
 
 
 

 

200,000 100 57 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

5. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จ านวน  10  หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนผู้มี
หน้าที่เสียภาษีได้รับ
ความสะดวกในการ
ช าระภาษีและเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  

10,000 20,000 100 200 

6. งานรัฐพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา พานพุ่ม 

10,000 5,000 100 50 

7. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญทางราชการ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไปที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย  ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

10,000 10,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

300,000 200,000 100 67 
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 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000 20,000 100 40 
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 3. แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล ครู
ผู้ดูแลเด็กและพนักงาน
จ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม ประชุม 
สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

80,000 100,000 100 125 
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 4. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม ประชุม 
สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

30,000 10,000 100 33 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                   หน้าที1่22 
 

 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม ประชุม 
สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000 20,000 100 40 
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 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม ประชุม 
สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000 60,000 100 120 
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 7. แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม ประชุม 
สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000 40,000 100 80 
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 3.2.7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 1. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด “จัดค่ายเยาวชนยุค
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ อบต.โคกตูม 
จ านวน100 คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

50,000 60,000 100 120 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไปที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย   
ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ   
ประโคนชัย 

10,000 10,000 100 100 
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 3.2.8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 1. แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

90,000 90,000 100 100 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีนค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดอบรมทบทวน
อาสาปศุสัตว์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข 
โรคสัตว์ 

60,000 60,000 100 100 

3. โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนโครงกา
สาธารณสุขมูลฐาน 
ประจ าปี 2562  ส า
หรับการพัฒนา
สาธารณสุข 
ต าบลโคกตูม 

75,000 75,000 100 100 
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  4 สรุปโครงการทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ 2562  
    1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบล 
 

100,000 99,000 100 100 

2 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 250,000 166,000 100 100 
3 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 230,000 231,000 100 100 
4 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 230,000 176,000 100 100 
5 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 615,000 495,000 100 100 
6 ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท าการ อบต.โคกตูม 500,000 499,000 100 100 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจบกเกร็ง  

หมู่ที่  6  เส้นจบกเกร็งคุ้มเก่า 
498,000 472,000 100 100 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7  เส้นบ้านหนอง
ม่วงพัฒนา – บ้านราษฎร์นิยม 

499,000 474,000 100 100 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 เส้นทาง
หลวงชนบท 

496,000 495,000 100 100 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 เส้นทาง
หลวงชนบท 

496,000 495,000 100 100 

11 ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง  บ้านโคกรัง  หมู่ที่ 3 499,000 490,000 100 100 
12 ขุดลอกคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 499,000 498,000 100 100 
13 ขุดลอกคลองหนองตราดบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 499,000 497,000 100 100 

รวม 5,411,000 5,087,000 100 100 
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 20,000 20,000 100 100 
2 โครงการยุวเกษตร 24,800 24,800 100 100 
3 โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน 20,000 20,000 100 100 

รวม 64,800 64,800 100 100 
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000 400,000 100 400 
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ๑50,๐๐๐ 70,000 100 47 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 5,000 100 50 
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10,000 5,000 100 50 
5 โครงการ “จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์” 
10,000 10,000 100 100 

6 โครงการ “แข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนสุดาสยาม 
บรมราชกุมารี” 

30,000 30,000 100 100 

7 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตต าบลโคกตูม 5,400,000 6,470,000 100 120 
8 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตต าบลโคกตูม 2,000,000 2,544,000 100 127 
9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตต าบลโคกตูม 90,000 90,000 100 100 

10 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง" 

12,000 12,000 100 100 

รวม 7,812,000 9,636,000 100 119 
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการอาหารกลางวัน 3,0๐๐,๐๐๐ 2,356,000 100 79 
2 โครงการทัศนศึกษา ศพด.สังกัด อบต.โคกตูม 100,000 60,000 100 60 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,750,000 723,280 100 41 
4 โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าว

มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย” 
150,000 100,000 100 67 

5 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000 30,000 100 60 
6 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ๒๐,๐๐๐ 10,000 100 50 
7 โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”งานเทศกาลข้าว 

มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” 
30,000 30,000 100 100 

รวม 5,100,000 3,309,280 100 65 
 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว) 20,000 20,000 100 100 
รวม 20,000 20,000 100 100 
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

15,000 15,000 100 100 

2 โครงการงานรัฐพิธี 10,000 5,000 100 50 
3 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300,000 200,000 100 67 
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 20,000 100 40 
5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 100,000 100 125 

รวม 455,000 340,000 100 76 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด “จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด” 

50,000 60,000 100 120 

รวม 60,000 70,000 100 110 
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8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 90,000 90,000 100 100 
2 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ 60,000 60,000 100 100 
3 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน 75,000 75,000 100 100 

รวม 225,000 225,000 100 100 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ครั้งที ่2 เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 88 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 3 60 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน 100 89 89 
   
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 20 
 

100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ งข อ งห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น /ต าบ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4  ข้อมู ล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) อบต.โคกตูม                  หน้า 135 
 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุ มประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  เพ่ื อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100  

รวม 20 20 100  
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การ วิ เค ราะห์ ส ภ าวก ารณ์ แล ะ
ศักยภาพ 

15 15 100  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั งห วั ด  ยุ ท ธศ าสต ร์ ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่ มต่ าง  ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 100  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที ่

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเพ่ื อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่S-
Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2 .8  สรุป ผลการด า เนิ น งานตาม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ที่ ผ่ าน ม าและแน วท างก ารแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 
 

100  

รวม 15 15 100  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 57 88  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จั งหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ จ ะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้ เห็ นถึ งความชั ด เจน ในสิ่ งที่ จ ะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4 80  

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จั ดท า โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
แผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  โดย ระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 3 60  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80  
 
 
 
 

 
 

รวม 65 57 88  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ครั้ง
ที ่2 เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50 84 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน 100 87 87 
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