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บทท่ี 1 
บทนำ   

 
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ใน
แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ
แก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการ
ประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือ
ผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์
ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไข

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่สำหรับการ

ประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการ
ดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 

1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
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1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต  ตำบลโป่งตาลองตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการและ
งบประมาณท่ีระบใุนแผน ดังนี้ 

 

1.3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี 
 

พ.ศ. จำนวนโครงการ ร้อยละ จำนวนงบประมาณ ร้อยละ 
2561 0 0 0 0 
2562 527 24.82 330,761,300 24.97 
2563 532 25.06 330,861,300 25.01 
2564 532 25.06 330,861,300 25.01 
2565 532 25.06 330,861,300 25.01 
รวม 2,123 100.00 1,323,345,200 100.00 

 
1.3.2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 250 250 250 250 1,000 47.10 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำ
ตามแนวทางพระราชดำริ 

0 
 

94 94 94 94 376 17.71 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

0 45 45 45 45 180 8.48 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 

0 61 61 
 

61 61 244 11.50 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

0 9 9 9 9 36 1.69 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 0 12 17 17 17 63 2.97 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

0 35 35 35 35 140 6.59 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 0 21 21 21 21 84 3.96 
รวม 0 527 532 532 532 2,123 100.00 
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1.3.3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 2561 2562 2563 2564   2565 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 190,477,000 190,477,000 190,477,000 190,477,000 761,908,000 57.57 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
การจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

0 75,480,000 75,480,000 75,480,000 75,480,000 301,920,000 22.82 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

0 22,025,000 22,025,000 22,025,000 22,025,000 88,100,000 6.66 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

0 12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 49,400,000 3.73 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษแ์ละ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

0 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 24,240,000 1.83 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

0 5,975,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 24,200,000 1.82 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

0 16,710,000 16,710,000 16,710,000 16,710,000 66,840,000 5.06 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย ์

0 1,684,000 1,684,000 1,684,000 1,684,000 6,737,200 0.51 

รวม 0 330,761,300 330,861,300 330,861,300 330,861,300 1,323,345,200 100.00 
 
 

1.4 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แผนภาพ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ ์

การวางแผน 

การนำแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ควบคุมและประเมินผล 

 

วิสัยทัศน์ 

 

พนัธกิจ 

 

เป้าประสงค ์

 

กลยทุธ ์

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

วิเคราะหส์ถานการณ ์
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จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ 
หลังจากท่ีได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นการติดตามและประเมินผล
หลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ที่ได้ระบุในหมวดที่ 
6 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ
กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

แผนภาพที ่2 ขั้นตอนการติดตามและประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การนำแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ทบทวน 

ปรับปรุง 

แก้ไข 

ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

การวางแผนพัฒนา 

รวบรวมขอ้มลู/ตรวจสอบ ความถกูต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 

ใหค้วามเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมขอ้เสนอแนะของคณะ 
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น,สภา 

อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
* ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

* เผยแพรต่ามสื่อต่าง ๆ เช่น บอรด์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศนูย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
* แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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1.5 บทสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง     
ตาลอง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้านได้แก่ 1. ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  2. ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  3. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี 4. ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน   5. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  6. ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 7. ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  8. ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล         
โป่งตาลอง  ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

 
 

บทท่ี 2 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า 
ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบงานจราจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

0 250 250 250 250 1,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 12 - - 12   
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จำนวนงบประมาณ  
รวม 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565)  
 

0 190,477,000 190,477,000 190,477,000 190,477,000 761,908,000 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 
2563 

- - 12 - - 10,497,000 
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2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอย
บ้านนายจันปี ไพรศรี)   หมู่ที่  1  บ้านโป่งตาลอง 

319,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3 บ้าน
โป่งไทร เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม)  หมู่ที่  3 บ้านโป่งไทร 

1,778,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล (ซอยบ้าน
นางอารีย์  มีศรีสงค์) หมู่ที่  4  บ้านปอหู 

537,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย
สุขสวัสดิ์)  หมู่ที่  7  บ้านสระน้ำใส 

515,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

5 โครงการก่อสร้างที่จอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง 

180,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม 

500,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ที่  6  บ้านหนองจอก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ำ
ใส 

973,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ที่  9  บ้านมอตะเคียน 

736,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete (บริเวณกลุ่มบ้านนายเลิศ ทองจุล) หมู่ที่  11  บ้าน
เนินทอง 

1,023,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ที่  13  บ้านโป่งฉนวน เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้าน
ตะเคียนงาม 

1,936,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

11 โครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองหลังเก่า 

1,200,000 กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

12 อุดหนุนการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในตำบลโป่งตาลอง 

800,000 727,356 

 รวมทั้งสิ้น 10,497,000 727,356 
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( โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 

จ่ายขาด (บาท) 
จำนวนงบประมาณ  

จ่ายจริง (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยวังตะเข้)  
1,000,000 699,999 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม   
(สายทางหมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง) 

195,000 183,500 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านหนองคุ้ม เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร  

1,578,000 1,028,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร 
เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม  

1,770,000 1,154,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านปอหู (ซอยภาวนา) 

331,000 331,000 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
บ้านปอห ู 

715,000 กำลังดำเนินการ 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5  
บ้านหนองซ่อม 

740,000 กำลังดำเนินการ 

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6  
บ้านหนองจอก 

740,000 กำลังดำเนินการ 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านสระน้ำใส 

299,000 278,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านสระน้ำใส  

638,000 กำลังดำเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8  
บ้านตะเคียนงาม 

758,000 กำลังดำเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  
บ้านตะเคียนงาม  

270,000 241,000 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน เชื่อม 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอยศาลเจ้า)  

874,000 กำลังดำเนินการ 

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน เชื่อม 
ตำบลวังกะทะ 

581,000 478,000 

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองกรวด  

863,000 กำลังดำเนินการ 

16 โครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลอง หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง 
เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก  

423,000 กำลังดำเนินการ 
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( โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 

จ่ายขาด (บาท) 
จำนวนงบประมาณ  

จ่ายจริง (บาท) 
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11  

บ้านเนินทอง 
643,000 กำลังดำเนินการ 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต เชื่อม  
หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม  

292,000 275,000 

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้าน
โป่งฉนวน 

493,000 474,000 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
บ้านโป่งตาลอง (บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน)   

391,000 กำลังดำเนินการ 

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองซ่อม 

493,000 475,000 

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ำใส  

493,000 475,000 

23 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7  
บ้านสระน้ำใส 

181,000 กำลังดำเนินการ 

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านเทพนิมิตร (บริเวณกลุ่มบ้านนางหนูทอง  อนุรักษา)   

492,000 กำลังดำเนินการ 

25 โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์(คลองปลากั้งใต้) หมู่ที่ 
1 บ้านโป่งตาลอง 

215,000 กำลังดำเนินการ 

26 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ซ่อม  

263,000 กำลังดำเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น 15,731,000 6,092,499 
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รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (จ่ายจริง) 
 

 
 
 
 
2.3 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดยรวม ดังนี้ 

- มีการก่อสร้างถนน และซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง พร้อมกับปรับปรุงถนน ซึ่งช่วยให้
เกิดความสะดวก ในการสัญจรไป – มา ของประชาชน 

- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะผู้ที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป – มา 

- มีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติในข้อบัญญัติได้ 1 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 727,356 บาท และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 12 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,731,000 บาท  รวมเป็นจำนวน 13 โครงการ รวมทั้งสิ้น 
16,458,356 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนทั่วไป
กำหนดวัตถุประสงค์ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
727,356 

 
15,731,000 

 
- 

 
16,458,356 
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บทท่ี 3 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำร ิ

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

เชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการ
น้ำตามแนวทางพระราชดำริใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

- 94   94 94 94 376 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการ
น้ำตามแนวทางพระราชดำริใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  
พ.ศ. 2563   

- - - -  - 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารการจัดการน้ำตาม
แนวทางพระราชดำริ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 75,480,000 75,480,000 75,480,000 75,480,000 301,920,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารการจัดการน้ำตาม
แนวทางพระราชดำริ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 

- - - - - - 
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3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  
     (โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563) 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

 - - - 
 
 

 
 
รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำริ 
 

 

 
3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดยรวม ดังนี้ 

- มีการก่อสร้าง ขุดลอกคลอง แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในตำบลโป่งตาลอง ส่งผลให้แหล่งน้ำใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 

3.3 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(พ.ศ. 2561–2565) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไม่มีโครงการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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บทท่ี 4 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและตรวจสอบ

การทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

- 45 45 45 45 180 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2563 
 

- - 14 - - 14 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  

- 22,025,000 22,025,000 22,025,000 22,025,000 88,100,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

- - 2,490,000 - - 2,490,000 
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4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
    ( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 )  
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  900,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

และพนักงานจ้าง 
30,000 9,840 

4 โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้าง
ความสมาน สามัคคี แก่บุคลากร และผู้นำ ฯลฯ ในตำบลโป่ง
ตาลอง 

500,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

200,000 33,000 

6 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 100,000 15,287 
7 โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลโป่งตาลอง 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
8 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
9 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 20,000 20,000 

10 โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล 40,000 ดำเนินการแต่ไม่ได้
ใช้งบประมาณ 

11 โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผน
ชุมชน 

40,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

12 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 450,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
13 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การให้ความรู้

แก่ผู้ชำระภาษี 
50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

14 อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอปากช่อง) 

10,000 
 

10,000 

 รวมทั้งสิ้น 2,490,000 88,127 
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รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโป่งตาลองสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ด้วยการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.3 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ระบุใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำ
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้  5  โครงการ  งบประมาณ  88,127  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนทั่วไป
กำหนดวัตถุประสงค์ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 

88,127 
 
- 

 
 

- 

 

88,127 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

-------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  เป็นการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 
และเป็นการสนองตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

- 61 61 61 61 244 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 27 - - 27 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  

 12,350,000 
 
 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 49,400,000 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2563 

 - 10,444,400 - - 10,444,400 
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5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหา
ความยากจน ( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร) 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตำบลโป่งตาลอง 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลโป่งตา
ลอง 

100,000 33,040 

4 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 16,000 
5 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ 200,000 42,700 
9 ค่าสำรวจข้อมูล 20,000 5,508 

10 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 4,393 
11 โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 100,000 42,306 
12 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
70,000 

 
55,080 

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

14 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 30,000 14,532 

15 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในตำบลโป่งตาลอง 

50,000 44,500 

16 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม
อาชีพในตำบลโป่งตาลอง 

30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

17 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 

10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

18 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโป่งตาลอง 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเยาวชน อปท. ตำบลโป่งตาลอง

ในการจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตำบลโป่งตาลอง 

50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
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ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

20 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพ่ือระดม
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน – แก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

40,000 23,975 

21 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นที่
อยู่อาศัยในครอบครัว เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

20,000 4,525 

22 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

50,000 15,482 

23 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 

260,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

24 ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา 7,241,520 5,955,900 
25 ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,562,880 1,556,800 
26 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 

๑๙) นโยบายรัฐบาล 
18,993 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) 

27 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบาย
รัฐบาล 

220,800 (งบกลาง) 220,800 

 รวมทั้งสิ้น 10,614,193 8,035,541 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนทั่วไป
กำหนดวัตถุประสงค์ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
8,035,541 

 

 
- 

 
18,993 

 
8,054,534 
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5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา

ปัญหาความยากจน ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ โดย
สามารถพ่ึงตนเองได ้ 

 
5.3 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา

ปัญหาความยากจน ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่
การปฏิบัติได้ 16 โครงการ (ข้อบัญญัติฯ 15 โครงการ และอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 
8,054,534 บาท  
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บทท่ี 6 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิด
ความสมดุลอย่างย่ังยืน 

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

ยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกในระดับรากหญ้า   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืนใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) 

- 9 9 9 9 36 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืนใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 
2563 

- - 3 - - 3 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืนในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

- 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 24,240,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืนในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 170,000 - - 170,000 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนองค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

21 
 
 
6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
     ( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลาและบำรุงรักษาป่าตามแนว
พระราชเสาวนีย์   
 

40,000 32,300 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ 100,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน  

 
30,000 13,150 

 รวมทั้งสิ้น 170,000 45,450 
 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 

 

6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน ไปปฏิบัติส่งผลให้พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการกำจัดขยะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไปสู่การปฏิบัติได้ 
จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,450 บาท 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
45,450 

 
- - 

 

45,450 
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บทท่ี 7 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับ
ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) 

- 17 17 17 17 63 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2563  

- 16 - -  16 

 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565)  

- 5,975,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 24,200,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา  
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2563  

- - 4,820,794 - - 4,820,794 
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7.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000 14,920 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก 30,000 30,000 
3 เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 343,000 292,300 
4 เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 119,000 58,500 
5 ค่าหนังสือเรียน 10,000 กำลังดำเนินการ 
6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 กำลังดำเนินการ 
7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 15,000 กำลังดำเนินการ 
8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21,500 กำลังดำเนินการ 
9 อาหารเสริม(นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ 1 - 6  1,227,842 652,625 

10 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  144,452 102,253 
11 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,720,000 2,336,140 
12 อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี (กลองยาว

พ้ืนบ้าน) โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 
20,000 20,000 

13 อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 

20,000 20,000 

14 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร โรงเรียนบ้านหนองจอก 

20,000 20,000 

15 อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย 
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 

20,000 20,000 

16 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 

20,000 20,000 

 รวมทั้งสิ้น 4,820,794 3,586,738 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
3,586,738 

 
- 

 
- 

 
3,586,738 
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7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา

คุณภาพชีวิตของเยาวชน นักเรียนผู้ใฝ่เรียน ให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา 

 

7.3 บทสรุป 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติได้ 7 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 3,586,738  บาท  
 

 
 

บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา เป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศและสอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของ
จังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) 

- 35 35 35 35 140 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 7 - - 7 
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8.1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยาเสพ
ติด 

200,000  
(โอนงบประมาณเพ่ิม) 

190,409 

2 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำหัว
ผู้สูงอายุ) 

80,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 150,000 103,638 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง   50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
5 โครงการจัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง   60,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโป่งตาลอง 
80,000 กั้นเงินเบิกเหลื่อมปี 

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีและ
งานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง 

20,000 20,000 

 รวมทั้งสิ้น 640,000 314,047 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  

- 16,710,000 16,710,000 16,710,000 16,710,000 66,840,000 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 590,000 - - 590,000 
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รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

 
 
 

8.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา มุ่งเน้นการพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยโครงการส่วนใหญ่  เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน  ต้องการให้
ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
8.3 บทสรุป 

การนำยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ที่ระบุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได ้3 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 314,047 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
314,047 

 

 
- 

 
- 

 
314,047 
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บทท่ี 9 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรยี ์
-------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพในการทำการเกษตรและสอดรับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และเพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

- 21 21 21 21 84 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2563 

- - 2 - - 2 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

- 1,684,300 1,684,300 1,684,300 1,684,300 6,737,200 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 

- - 60,000 - - 60,000 
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9.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
( โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ) 
 

ที ่ โครงการ ( ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ) 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมการเกษตร 30,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 30,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 รวมทั้งสิ้น 60,000 - 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณในการจัดทำโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

 
 

9.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ซึ่งตำบล

โป่งตาลอง ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในยุทธศาสตร์นี้จึงเน้นเป็นอย่างมากที่จะเพ่ิม
ศักยภาพในการทำการเกษตรกรรม เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

 
9.3 บทสรุป 

การนำยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติพบว่ายังไมม่ีการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณในข้อบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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บทท่ี 10 
บัญชีครุภัณฑ ์

-------------------------------------------------------- 
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติ พ.ศ. 2563 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

1 เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง 200,000 199,020 
2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง 19,400 18,400 
3 ชุดโซฟารับรอง จำนวน 1 ชุด 10,000 10,000 
4 รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 2,400,000 กำลังดำเนินการ 
5 เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 59,000 59,000 
6 เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง 9,500 9,045 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง 85,000 83,212 
8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 8 เครื่อง 20,000 19,008 
9 เครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษต่อเนื่อง (Dot Matrix PrinterX แบบ

แคร่สั้น) จำนวน 1 เครื่อง 
22,000 20,651 

10 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 13 เครื่อง 

9,100 9,040 

11 บันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว  6,000 4,480 
12 ถังดับเพลิง จำนวน 15 ถัง 22,500 22,500 
13 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน 1,000,000 กำลังดำเนินการ 
14 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด 8,000 6,400 
15 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 หลัง 24,000 24,000 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   

จำนวน 1 ชุด 
22,000 21,935 

17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จำนวน 1 ชุด 6,300 6,100 
18 สแกนเนอร ์จำนวน 1 เครื่อง 3,200 3,100 
19 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 5,400 ไม่ได้จัดซื้อ 
20 แบบหล่อคอนกรีต 5,000 ไม่ได้จัดซื้อ 
21 เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก 50,000 49,900 
22 โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500 
23 โต๊ะกลางโซฟา 1,000 1,000 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนองค์การบรหิารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

30 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติ พ.ศ. 2563 
จำนวนงบประมาณ 
ในข้อบัญญัติ (บาท) 

จำนวนงบประมาณ  
จ่ายจริง (บาท) 

24 กล้องถ่ายรูป 20,000 19,200 
25 หม้อต้มน้ำร้อน 10,000 7,700 
26 ประตูฟุตซอล 17,000 17,000 
27 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 159,900 159,900 

 รวมทั้งสิ้น 4,202,800 779,091 
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บทท่ี 12 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา

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

ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิด
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองไปสู่การปฏิบัติ  พบว่า 
สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้สรุปดังนี้ 
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เปรียบเทียบ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่รวมงบครุภัณฑ์ 

 

 
 

เปรียบเทียบ จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่รวมงบครุภัณฑ์ และรายจ่ายประจำ 

 
งบประมาณในแผนปี 2563  (บาท)  งบประมาณในแผนปี 2561 - 2565  (บาท) 

 
330,761,300 

 

 
1,323,345,200 

 

 

(1) 
โครงการ 
ในแผนฯ 

พ.ศ. 
2561 -
2565 

 

(2) 
โครงการ 
ในแผนฯ 

พ.ศ. 2563 
 

(3) 
ข้อบัญญัติ 

63 
ปฏิบัติจริง 

(4) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 
ปฏิบัติจริง 

(5) 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

(6) 
โครงการ 

ที่ปฏิบัติจริง 
(3) + (4) + 

(5) 

(7) 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการใน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 

2563 
 

(8) 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-
2565 

 

 
2,123 

 
 

 
532 

 
33 

 
12 

 
1 

 
46 

 
 

 
8.65 

 
2.17 

(1) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
ในข้อบัญญัติ 

63 
(บาท) 

(2) 
จ่ายขาด 
เงินสะสม 
(บาท) 

(3) 
เงินอุดหนุน

ทั่วไปกำหนด
วัตถุ 

ประสงค์ 
(บาท) 

(4) 
โครงการ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

(1) + (2) + (3) 
 

(6) 
คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ
ในแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2563 

 (เฉพาะเงิน ข้อ (1) ) 

(7) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 
พ.ศ. 2563 

 (รวม 
(1)+(2)+(3)) 

(8) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

พ.ศ. 2561-
2565 (รวม 
(1)+(2)+(3)) 

12,797,259 15,731,000 18,993 28,547,252 
 

3.87 8.63 
 

2.16 
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เปรียบเทียบ งบประมาณโครงการที่จ่ายจริงในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบจ่ายขาดเงินสะสม  
ปี พ.ศ. 2563  กับ งบครุภัณฑ์ 

 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุดหนุน พ.ศ. 2563 
และงบจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2563   

งบครุภัณฑ์ 

 
28,547,252 

 

 
779,091 

 
 

รวมงบประมาณที่จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 / งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2563 / อุดหนุนเฉพาะกิจ
งบครุภัณฑ์ 

 
29,326,343 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
 

1. คณะกรรมการให้ข้อสังเกตการดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากเชื้อไวรัสโควิด 19 มากนัก ทำไมโครงการฯ จึงไม่บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทั้งในส่วนของข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

2. คณะกรรมการให้ข้อสังเกต ในส่วนของการดำเนินการตามแผนฯ ตามที่ได้มีการกำหนดกรอบ
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมไว้ ซึ่งบางครั้งก็มีข้อจำกัด ที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ตรงตาม
กรอบเวลา ซึ่งอาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณทั้งจากรายได้จัดเก็บเอง หรือที่รัฐบาลอุดหนุนให้ไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ จึงอยากให้ทางฝ่ายคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล    
โป่งตาลอง จัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ ความจำเป็น รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   
ในการจัดทำโครงการฯ ก่อนหรือหลัง 


