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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตาม
และบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงานการ
ติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล  (Evaluation) หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ผลการ
ประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือ
ผลกระทบข้างเคียงซ่ึงควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องท่ีส าคัญมากและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อ
องค์กรและผู้บริหารดังนี้ 

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน  
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และให้หลักส าหรับแก้ไข

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ส าหรับการ

ประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐานซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการ
ด าเนินงานโดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 

1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรกสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
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1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)และท่ีเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองเป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
ต าบลโป่งตาลองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8ด้าน แต่ละด้านมี
จ านวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผนดังนี้ 

 

1.3.1 จ านวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี 
 

พ.ศ. จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ 
2561 304 33.90 107,479,300 38.53 
2562 286 24.15 55,024,300 34.79 
2563 175 22.60 43,404,300 13.88 
2564 154 19.35 38,620,000 12.80 
รวม 919 100.00 244,527,900 100.00 

 
1.3.2 จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

113 83 22 20 238 25.90 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ า
ตามแนวทางพระราชด าริ 

40 32 11 19 102 11.10 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

45 51 35 27 158 17.19 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 

43 48 38 33 162 17.63 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

7 10 9 8 34 3.70 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 18 21 21 21 81 8.81 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

22 23 22 17 84 9.14 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 16 18 17 9 60 6.53 
รวม 304 286 175 154 919 100.00 
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1.3.3 จ านวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564   

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

85,619,000 58,919,000 10,690,000 10,040,000 165,268,000 37.28 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารการจัดการน้ าตาม
แนวทางพระราชด าริ 

38,730,000 44,030,000 14,280,000 18,230,000 115,270,000 26.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

22,115,000 29,285,000 16,585,000 14,860,000 82,845,000 18.69 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

4,265,000 4,740,000 3,990,000 3,835,000 16,830,000 3.80 

5. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

940,000 6,070,000 5,570,000 570,000 13,150,000 2.97 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

5,805,000 5,885,000 5,885,000 5,885,000 23,460,000 5.29 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

12,440,000 4,090,000 3,540,000 2,690,000 22,760,000 5.13 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

884,300 1,184,300 984,300 630,000 3,682,900 0.83 

รวม 170,798,300 154,203,300 61,524,300 56,740,000 443,265,900 100.00 
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1.4 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพวงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
 
 

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่าการติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ
หลังจากท่ีได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561 –  2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น า
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ(ตามปีงบประมาณคือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  30กันยายน 2561) ทั้งนี้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561ที่ได้ระบุในหมวดที่  6 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า  “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับก าหนดแนวทางวิธีการและให้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ควบคุมและประเมินผล 

 

วิสัยทัศน์ 
 

พนัธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

 

กลยทุธ์ 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

วิเคราะห์สถานการณ ์
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.5 บทสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8ด้านได้แก่ 1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน2. ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 3. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  4. 
ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 5. ด้าน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  6. ด้านการพัฒนา
การศึกษา 7. ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 8. ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ .ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3พ.ศ. 2561โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ทบทวน 

ปรับปรุง 

แก้ไข 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน 

การวางแผนพัฒนา 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจดัท าสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการฯเสนอผู้บริหารท้องถิ่น,สภา 
อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

*ประกาศให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า๓๐วัน 
*เผยแพร่ตามสื่อต่างๆเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯลฯ 

*แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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บทท่ี 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 

และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับถนนสะพานทางเท้าไฟฟ้า

ประปาระบบระบายน้ าและระบบงานจราจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–  2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 

113 83 22 20 238 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 

8 - - - 8 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–  2564) 
และ 
ที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

85,619,000 58,919,000 10,690,000 10,040,000 165,268,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 

4,346,000 - - - 4,346,000 
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2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  2  บ้านหนองคุ้ม 500,000 ก าลังด าเนินการ 
2 โครงการก่อสร้างและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่  4 บ้านปอหู 
846,000 ก าลังด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะเคียนงาม 

213,000 ก าลังด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  10 บ้านหนองกรวด 800,000 ก าลังด าเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  11 บ้านเนินทอง 500,000 ก าลังด าเนินการ 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล   หมู่ที่  
13 บ้านโป่งฉนวน 

500,000 ก าลังด าเนินการ 

7 อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลโป่งตาลอง 

800,000 ก าลังด าเนินการ 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 
บ้านหนองกรวด 

187,000 ก าลังด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 4,346,000 - 
 
2.2ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (โครงการจ่ายขาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 

จ่ายขาด(บาท) 
จ านวนงบประมาณ  

จ่ายจริง (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 1 

บ้านโป่งตาลอง (สายทางหมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง เชื่อม หมู่ที่ 
2 บ้านหนองคุ้ม) 

942,000 ก าลังด าเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 4) 499,000 497,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 2 
หนองคุ้ม – วังกระทะ) 

498,000 496,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมู่
ที่ 9 บ้านมอตะเคียน  

499,000 497,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านโป่งไทร (สายทางหมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร เชื่อมหมู่ที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม) 

1,800,000 ก าลังด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน) 

489,000 485,000 
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ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 

จ่ายขาด(บาท) 
จ านวนงบประมาณ  

จ่ายจริง (บาท) 
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 176,000 175,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 4 
ปอหู (ซอยสวนวีพี) 

495,000 493,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก (สายทางหมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส) 

1,450,915 ก าลังด าเนินการ 

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ท่ี 7 บ้านสระ
น้ าใส เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก) 

1,394,680 ก าลังด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 13 
บ้านโป่งฉนวน (ซอย 3) 

375,000 373,000 

 รวมทั้งสิ้น 8,618,595 3,016,000 
 
 

 
รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 
 

 
3,016,000 

 
- 

 
3,016,000 
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2.3 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองโดยรวมดังนี้ 

- มีการก่อสร้างถนนและซอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพร้อมกับปรับปรุงถนนซึ่งช่วยให้เกิด
ความสะดวก ในการสัญจรไป – มา ของประชาชน  

- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะผู้ที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป –  มา 

- มีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
 

2.4 บทสรุป 
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองในห้วงระยะเวลาแรก ( 1 ตุลาคม 25 60 – 30 เมษายน 256 1 ) ไปสู่การ
ปฏิบัติพบว่าสามารถน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 7โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,016,000  บาท ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองได้ในเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเอง  
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บทท่ี 3 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริเป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ
เชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และกระจายการใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตาม
แนวทางพระราชด าริในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–  2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 

40 32 11 19 102 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตาม
แนวทางพระราชด าริในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–  2564) 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 
2561 

2 - - - 2 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
การจัดการน้ าตามแนวทาง
พระราชด าริ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–  2564) และท่ี
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 

38,730,000 44,030,000 14,280,000 18,230,000 115,270,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
การจัดการน้ าตามแนวทาง
พระราชด าริ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 

999,000 - - - 999,000 
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3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ  
     (โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม 499,000 ก าลังด าเนินการ 
2 โครงการขุดลอกคลอง (บริเวณหน้าฝาย)หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส 500,000 ก าลังด าเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 999,000 - 

 
 

 
รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทาง
พระราชด าริ 
 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองโดยรวมดังนี้ 
- มีการก่อสร้าง ขุดลอกคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในต าบลโป่งตาลอง ส่งผลให้แหล่งน้ าใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

3.3 บทสรุป 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริที่ระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561– 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า โครงการในยุทธศาสตร์นี้ก าลัง
ด าเนินโครงการอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 
 

 
 

 
- 
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บทท่ี 4 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 
 

45 
 

51 35 27 158 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 
 

18 - - - 18 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 –  2564) และ 
ที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
 

22,115,000 29,285,000 16,585,000 14,860,000 82,845,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 
 

25,327,132 - - - 25,327,132 
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4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 )  
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อการบริการของอบต. 
20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

200,000 ก าลังด าเนินการ 

5 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายโอน

ภารกิจ 
300,000 ก าลังด าเนินการ 

7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อรองรับ
ภารกิจถ่ายโอน 

1,485,000 ก าลังด าเนินการ 

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 3,728,100 ก าลังด าเนินการ 
9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอัตราก าลังบุคลากรในการบริหาร

จัดการในการสนองความต้องการของประชาชน 
2,805,000 ก าลังด าเนินการ 

10 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง 

30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างทักษะและสร้าง
ความสมาน สามัคคี แก่บุคลากร และผู้น า ฯลฯ ในต าบลโปุง
ตาลอง 

500,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

12 ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15,273,032 ก าลังด าเนินการ 
13 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 600,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการให้ความรู้แก่

ผู้ช าระภาษ ี
15,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับต าบล 40,000 ก าลังด าเนินการ 
16 โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผน

ชุมชน 
40,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

17 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา 

21,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

18 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
19 อุดหนุนโครงการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและจัดหา

พัสดุครุภัณฑ์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอปากช่อง 

10,000 10,000 

20 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 25,327,132 10,000 

 
 

 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

4.2การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโป่งตาลองสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งด้วยการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานคนและวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.3บทสรุป 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถน า
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1โครงการงบประมาณ 10,000 บาท และอีกหลายโครงการก าลังด าเนินการอยู่ เพื่อ
การพัฒนางานคนและวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารส่งผลให้ระบบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
10,000 

 

 
- 

 
 

- 

 
 

10,000 
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บทท่ี5 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจนเป็นการ

แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 
และเป็นการสนองตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  2564) และท่ี
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 

43 48 38 33 162 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 

18 - - - 18 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 –  2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 

4,265,000 
 

4,740,000 
 
 

3,990,000 
 
 

3,835,000 
 

16,830,000 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจนในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 

7,465,100 - - - 7,465,100 
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5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก 30,000 30,000 
2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัด

สวัสดิการเบี้ยความพิการ 
10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ต าบลโปุงตาลอง
ในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพต าบลโปุงตาลอง 

50,000 ก าลังด าเนินการ 

4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดม
ทรัพยากรประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ปูองกัน–แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

40,000 ก าลังด าเนินการ 

5 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่
อยู่อาศัยในครอบครัวเรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

20,000 ก าลังด าเนินการ 

6 ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา 5,498,400 ก าลังด าเนินการ 
7 ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,219,200 ก าลังด าเนินการ 
8 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 
130,000 ก าลังด าเนินการ 

9 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 16,500 
10 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
20,000 16,500 

11 โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000 ก าลังด าเนินการ 
12 โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 40,000 ก าลังด าเนินการ 
13 อุดหนุนโครงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 97,500 ก าลังด าเนินการ 

14 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 ก าลังด าเนินการ 

15 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ส่งเสริมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด,ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบ าบัด) 

60,000 ก าลังด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ (ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

16 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

30,000 ก าลังด าเนินการ 

17 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในต าบลโปุงตาลอง 

50,000 ก าลังด าเนินการ 

18 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม
อาชีพในต าบลโปุงตาลอง 

30,000 ก าลังด าเนินการ 

19 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

260,000 ก าลังด าเนินการ 

20 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

14,310 ก าลังด าเนินการ 

21 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

1,431 ก าลังด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 7,740,841 63,000 
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รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน  

 

5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา

ปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสามารถ
พ่ึงตนเองได้  

 
5.3 บทสรุป 

การน ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจนที่ระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) และที่เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า ในขณะนี้ สามารถน าโครงการ /กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 3โครงการ
งบประมาณท้ังสิ้น 63,000 บาท และโครงการที่ก าลังจะด าเนินการอีกอย่างน้อย 17 โครงการ ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างรากฐานให้ทุกชุมชน 
และทุกครัวเรือน สามารถพ่ึงตนเองได้ ยังเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
63,000 

 
- 

 
- 

 
63,000 
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บทท่ี 6 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างย่ังยืน 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืนเป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ปลูกฝังจิตส านึกในระดับรากหญ้า   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2560 –  2562) และท่ีเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 2 

7 10 9 8 34 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืนในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 

3 - - - 3 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2560 –  2562) และท่ี
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 

940,000 6,070,000 5,570,000 570,000 13,150,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืนในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 

375,000 - - - 375,000 
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6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
     ( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน 
 

300,000 ก าลังด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  35,000 ก าลังด าเนินการ 

3 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบ ารุงรักษาป่าตามแนว
พระราชเสาวนีย์ 

40,000 ก าลังด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 375,000 - 
 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 

 

6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืนไปปฏิบัติส่งผลให้พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึนโดยเฉพาะการก าจัดขยะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 บทสรุป 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืนที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)และท่ีเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่าก าลังด าเนินการเร่งจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์นี้ 

 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

- - - 
 
- 
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บทท่ี 7 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 

และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับ
ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–  
2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 

18 21 21 21 81 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 
2561 

11 - - - 11 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561–  2564) และท่ีเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 

5,805,000 5,885,000 5,885,000 5,885,000 23,460,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา  
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีพ.ศ. 2561 

4,820,388 - - - 4,820,388 
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7.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 ก าลังด าเนินการ 
2 อาหารเสริม(นม)เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาท่ี 1-6  1,327,927 ก าลังด าเนินการ 
3 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 138,261 ก าลังด าเนินการ 
4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 113,900 ก าลังด าเนินการ 
5 โครงการเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 328,300 ก าลังด าเนินการ 
6 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   2,772,000  ก าลังด าเนินการ 
7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู้สู่อาชีพ” 
20,000 ก าลังด าเนินการ 

8 อุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 20,000 ก าลังด าเนินการ 
9 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่อาชีพ 20,000 ก าลังด าเนินการ 

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 20,000 ก าลังด าเนินการ 
11 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
20,000 ก าลังด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 4,820,388 - 
 
รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

 
7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

การน ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน นักเรียนผู้ใฝ่เรียน ให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา 
 

7.3 บทสรุป 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาท่ีระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 )และท่ี

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า ยังไม่มีโครงการที่แล้วเสร็จ เพราะว่า
ก าลังด าเนินการอยู่  
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 

และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเป็นการแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศและสอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของ
จังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–  
2564) 

22 23 22 17 84 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 

7 - - - 7 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา –วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561–  2564) 

12,440,000 4,090,000 3,540,000 2,690,000 22,760,000 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา –วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2561 

530,000 - -  530,000 
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8.1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในต าบลโป่งตาลอง 50,000 ก าลังด าเนินการ 
2 โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 40,000 ก าลังด าเนินการ 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่ง

ตาลอง 
100,000 ก าลังด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ าหัว
ผู้สูงอายุ 

80,000 47,850 

5 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีงานราชพิธีและงาน

ประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง 
10,000 20,000 

(โอนงบประมาณเพิ่ม 
10,000 บาท) 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพ
ติด 

150,000 
 

150,000 

 รวมทั้งสิ้น 530,000 217,850 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
217,850 

 

 
- 

 
- 

 
217,850 
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8.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

การน ายุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา– วัฒนธรรมประเพณีและกีฬามุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรโดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนต้องการให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
8.3 บทสรุป 

การน ายุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา– วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาที่ระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และท่ีเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้3โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 217,850 บาท และมีโครงการที่จะด าเนินการ
อีกอย่างน้อย 3 โครงการ สาเหตุเพราะว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องให้งบประมาณค่อนข้างสูง 
และประชาชนในท้องถิ่นต้องเห็นความส าคัญให้ความร่วมมือ ร่วมใจกัน ประกอบทั้งปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่เอ้ืออ านวย 
เช่น หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการด้านการโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือ ต้องอาศัยงบประมาณของ
ทางหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในต าบล
โป่งตาลอง ให้มีความม่ันคงและด ารงชีพอยู่ได้ 
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บทท่ี 9 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) 
และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพในการท าการเกษตรและสอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และเพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (พ.ศ. 2561–  2564) 

16 18 17 9 60 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 
2561 

2 - -  2 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561–  2564) 

884,300 1,184,300 984,300 630,000 3,682,900 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2561 

80,000 - - - 80,000 
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9.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ) 
จ านวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ(บาท) 

จ านวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมการเกษตร 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 80,000 - 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดท าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

 
 

9.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การน ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ซึ่งต าบล

โป่งตาลอง ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในยุทธศาสตร์นี้จึงเน้นเป็นอย่างมากที่จะเพ่ิม
ศักยภาพในการท าการเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
9.3 บทสรุป 

การน ายุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ระบุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และท่ี
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า ในขณะนี้มีโครงการที่จะด าเนินการ
อย่างน้อย 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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บทท่ี 10 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
ห้วงระยะเวลาแรก ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 ) 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และท่ีเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา8ด้านได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา

ปัญหาความยากจน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆและ 
เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี การน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และท่ีเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ห้วงระยะเวลาแรก ( 1 ตุลาคม 25 60 
– 30 เมษายน 256 1 )ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่าสามารถน าโครงการ  / กิจกรรม
ไปปฏิบัติได้สรุปดังนี้ 
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เปรียบเทียบ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ในห้วงระยะเวลาแรก 
 

 
 

เปรียบเทียบ จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) และท่ีเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
งบประมาณในแผนปี 2561  (บาท) งบประมาณในแผนปี 2561-2564  (บาท) 

 
170,798,300 

 

 
443,265,900 

 

 

(1) 
โครงการ 
ในแผนฯ 

พ.ศ. 
2561 -
2564 
และท่ี

เพิ่มเติม 

(2) 
โครงการ 
ในแผนฯ 

พ.ศ. 2561 
และท่ี

เพิ่มเติม 
 

(3) 
ข้อบัญญัติ 

61 

(4) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 

(5) 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

(6) 
โครงการ 

ที่ปฏิบัติจริง 
(3) + (4) + 

(5) 

(7) 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561และท่ี

เพิ่มเติม 
 
 

(8) 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-
2564และท่ี

เพิ่มเติม 
 

 
919 

 
 

 
304 

 
7 

 
7 

 
- 

 
14 

 

 
4.61 

 
1.52 

(1) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
ในข้อบัญญัติ 

61 
(บาท) 

(2) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 
(บาท) 

(3) 
เงิน

อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
(บาท) 

(4) 
โครงการ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

(1) + (2) + (3) 
 

(6) 
คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ
ในแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ. 2561 
และท่ีเพิ่มเติม

(เฉพาะเงิน ข้อ (1) ) 

(7) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณใน
แผนพัฒนาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 
และท่ีเพิ่มเติม 

(รวม (1)+(2)+(3)) 

(8) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณใน
แผนพัฒนาส่ีปี 
พ.ศ. 2561-
2564และท่ี

เพิ่มเติม 
(รวม (1)+(2)+(3)) 

290,850 3,016,000 - 3,306,850 
 

0.17 1.94 
 

0.75 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

1. การด าเนินโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วง ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน  
2561 ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
2. การด าเนินการจัดเรียงล าดับโครงการที่เร่งด่วนและส าคัญก่อนหลัง 
3. เรื่องจราจรบริเวณตลาดนัดหนองจอก (การรักษาความปลอดภัยทางถนน) การจัดระเบียบจราจร  
4. เรื่องการด าเนินการจัดท าโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (การเพ่ิมอุปกรณ์ในการอ านวยความ 
สะดวกและความปลอดภัยในการด าเนินโครงการแก่ผู้ปฏิบัติการ) 

 


