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ส่วนท ี  

ทมีาและความสําคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถนิ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และที ่แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งกําหนดไว
ดังนี้ กรรมการตามวรรค (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกก็ได 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ซึ่งตามระเบียบขอ 28  นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย 
  1.  นายจามเรศ   ภูมิประดับศร ี ผูแทน ส.อบต.   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวมณี   ปยะพันธ ผูแทน อบต.   กรรมการ 
  3.  นายเพียร   ไกรราม  ผูแทน ส.อบต.   กรรมการ 
  4.  นายลัย   พลดง   ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
  5.  นางรจนา  ศรีดากุล  ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 
  6.  นานสิริวัช  หนองหงอก ผูแทนสวนราชการ  กรรมการ 
  7.  นางสุมาลี สังขจรัสรว ี ผูแทนสวนราชการ  กรรมการ 
  8.  นายวีระพล   จงราช  ผูแทนสวนราชการ  กรรมการ 
  9.  นายจํารูญ   สิงหร  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นายนิกร   ใจมนต  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 
  11. นายสมชาย   จันครา  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 
  12. นางสาววีระยา   แสงลับ นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ผช.เลขานุการ 
  13. นางสาวสนธยา   ใจมนต  นักจัดการงานทั่วไป  ผช.เลขานุการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ขอ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13, 14 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในทีไ่ดรับทราบ 

(4) ปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ขอ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 14 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561              
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 

ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร       
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด 
หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เขาใจไดงาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา :ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
ความครอบคลุมและไดมาตรฐาน 
        1)กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
รางระบายน้ํา ผังเมือง 

           2) ซอมแซม ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาเพื่อการเกษตร 
           3) กอสรางขุดลอก บํารุงรักษา แหลงน้ํา ระบบชลประทาน 
            
2. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

แนวทางการพัฒนา : 1) การสงเสริมอาชีพ 
        2) การสงเสริมสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไร/ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน 
        3) สงเสริมการศกึษา กีฬาและนันทนาการ 
        4) สงเสริมการสาธารณสุข 
   

3. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน การ
สรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

2) เพ่ือรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
3) การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา    1) การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม มุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        2) การสงเสริมการเกษตร 
        3) การสงเสริมการทองเที่ยว 

 
 

5. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา :  

1) สนับสนุนสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  (ปาไม,น้ํา)
         

                     2) การกําจัดขยะและการรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ 
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6.  ยุทธศาสตรที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา : 1) สงเสริม/สนับสนุน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ

ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทาวการพัฒนา  : 1) สงเสริม สนับสนุน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ หนวยราชการอ่ืน กลุม
องคกรเอกชน ประชาชน 
        2) การพัฒนาสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบการใหบริการ 
                  3) การพัฒนาและเตรียมบุคลากรใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 

 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น(Vision) 
“มุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันดี ตามวิถีความ

พอเพียง ภายใตการมสีวนรวมของทุกภาคสวน” 
 

พันธกิจ การพัฒนาทองถิ่น(Mission) 
  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความครอบคลุมและไดมาตรฐาน 
  2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
  3. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนและสังคม 
  5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6. สงเสริมดูแลศาสนา ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  7. บริหารจัดการองคกรใหมีความเปนเลิศ 

จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา(Goal) 
1. ปรับปรุงพัฒนาถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพ่ือการเกษตร แหลงน้ํา ระบบชลปะ

ทาน ระบบประปา 
  2. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร เด็ก เยาวชน ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
  3. ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากสาธารณภัย และไดรับความเสมอภาคดานกฎหมาย 
  4. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นและลดรายจายในครัวเรือน 
  5. ปาไม แหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล 
  6. ประชาชนไดสืบทอด จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานประชาชนไดรับการบริการดวยความรวดเร็ว บุคคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สวนที่ 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น     :     องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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สรุป (เฉพาะโครงการที่ดําเนนิการในหวงไตรมาสที่ 3 และ 4) 
โครงการที่ไดดําเนินการ       โครงการ   
โครงการ (ปงบประมาณ  2563) 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ป 2563  จํานวน             โครงการ 
 
 
คิดเปนรอยละ 51x100 =      คิดเปน 36.95% 
   138 
สวนที่  4  ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช
เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ
ควบคุมได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนที่และตามความจําเปน 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบกิจาย สถานะ 

1 โครงการกอสรางถนนดินสายบานตามูง หมูที่ 
8 สายตามูง – เปยมตะลวก  

77,000 77,000 เบิกจายแลว เงิน
สะสม 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนสําราญ 
หมูที่ 7 

494,300 494,300 เบิกจายแลว เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.บานตาปาง หมูที่ 
3 

492,900 492,900 เบิกจายแลว เงิน
สะสม 

4 โครงการกอสรางถนน สายบานระกานอย หมู
ที่ 9 (สายบานระกานอย-บานทะลอก) 
ตอเนื่อง 

494,500 494,500 เบิกจายแลว เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 
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5 โครงการกอสรางถนน คสล.บานภูมิศาลา หมู
ที่ 4 (สายศาลตาหลัก- บานตาปาง) 

496,400 496,400 เบิกจายแลว เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 
6 โครงการกอสรางถนน คสล.บานเสลา หมูที่ 6 

(สายบานเสลา – บานบก ต.หัวเสือ) 
494,600 494,600 เบิกจายแลว เงนิทุน

สํารองเงนิ
สะสม 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.บานระกา หมูที่ 
5(สายบานระกา – บานตาองค) ตอเนื่อง 

494,500 494,500 เบิกจายแลว เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 
8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บาน

ตามูง หมูที่ 8 
496,500 496,500 เบิกจายแลว เงนิทุน

สํารองเงนิ
สะสม 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโคกเพชร หมู
ที่ 1  

494,000 494,000 เบิกจายแลว เงิน
สะสม 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.บานเปยมตะลวก 
หมูที่ 2 

493,600 493,600 เบิกจายแลว เงิน
สะสม 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.บานตาองค หมูที่ 
10 (สายเลียบหนองตาเตรือมฝงทิศใต) 

493,600 493,000 เบิกจายแลว เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 

12 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานสุขเกษม 
หมูที่ 11 

495,800 495,800 เบิกจาย เงนิทุน
สํารองเงนิ

สะสม 

13 โครงการกอสรางถนนดินสายบานระกา หมูที่ 
5 (สายเขต 1 – บานระกา) 

126,000 126,000 เบิกจาย เงนิ
งบประมาณ 

14 โครงการกอสรางถนน คสล.บานภูมิศาลา หมู
ที่ 4 (สายศาลตาหลัก- ไปบานตาปาง ชวงที่ 
2 

156,000 156,000 เบิกจาย เงิน
งบประม

าณ 
15 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

หมูบาน บาน ตําบลโคกเพชร 
200,000 200,000 เบิกจาย เงิน

งบประม
าณ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดานคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบิกจาย สถานะ 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000 49,952 เบิกจายแลว  

2 โครงการจายเบี้ยผูปวยเอดส  120,000 102,000   

3 โครงการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ 2,448,000 2,545,600   

4 โครงการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตําบลโคก
เพชร 

7,562,400 7,057,100   
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7 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ
ฯ บานเปยมตะลวก ม.2 

20,000 20,000 -  

8 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ
ฯ บานตาปาง ม.3 

20,000 20,000 -  

10 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ
ฯ บานระกา ม.5 

20,000 20,000 -  

11 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ 
บานเสลา หมูท่ี 6 

20,000 20,000 -  

12 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ 
บานโนนสําราญ หมูที่ 7 

20,000 20,000   

13 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ 
บานระกานอย หมูที่ 9 

20,000 20,000   

14 โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ 
บานสุขเกษม หมูท่ี 11 

20,000 20,000 
 

  

 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานคุณภาพชวีิต(ตอ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบิกจาย สถานะ 

19 โครงการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตําบล 

24,000 20,000 เบิกจายแลว  

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย ในอัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 
100 คนเปนเงนิจํานวน 490,000 บาท 

490,000 490,000 -  

 จัดสรรการเรียนการสอนใหกับเด็กเล็กใน
อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 100 คน 
เปนจํานวนเงิน 170,000 บาท จัดสรร
จํานวน 6 ศูนย 

170,000 170,000 - - 

27 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาหนังสือเรียน
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย ในอัตรา

20,000 20,000 - - 
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คนละ 200 บาท/ป จํานวน 100 คน เปน
เงินจํานวน 20,000 

28 คาอุปกรณการเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรใหอัตราคนละ 200 บาท /ป 
จํานวน 100 คน เปนเงินจํานวน 20,000.-
บาท 

20,000 20,000 - - 

29 จัดสรรคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรใหในอัตราคนละ 300
บาท/ป จํานวน 100 คน เปนเงิน 30,000 
บาท 

30,000 30,000 - - 

30 จัดสรรคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรอัตราคนละ 430 
บาท/ป จํานวน 100 คน เปนเงินจํานวน 
43,000 บาท 

43,000 - - - 

31 
 
 
 

คาอาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กปฐมวัยใน 
ศพด.เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรา
คนละ 7.82 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน 
จํานวน ทั้งสิ้น 534 คนดังนี ้
1.ศพด.วัดบานระกา จํานวน 20 คน เปนเงิน 
40,664 บาท 
2.ศพด.วัดบานโคกเพชร จํานวน 19 เปนเงนิ 
38,631 บาท 
3.ศพด.วัดบานภูมิศาลา จํานวน 20 เปนเงนิ 
40,664 บาท 
4.ศพด.รร.บานโนนสําราญ จํานวน 7 คน 
เปนเงิน 14,233 บาท 
5.ศพด.โรงเรียนบานเปยมตะลวก จํานวน 6 
คน เปนเงนิ 12,200 บาท 
6.ศพด.บานเสลา จํานวน 28 คน เปนเงิน 
56,930 บาท 
7.โรงเรียนบานระกา จํานวน 97 คน เปน
เงิน 197,221 บาท  
8.โรงเรียนบานโคกเพชร จํานวน 59 คน 
เปนเงิน 119,959 บาท 
9.โรงเรียนบานภูมิศาลา จํานวน 114 คน 
เปนเงิน 231,785 บาท 
10.โรงเรียนบานเปยมตะลวก จํานวน 45 
คน เปนเงนิ 91,495 บาท 
11.โรงเรียนบานเสลาสุขเกษม จํานวน 121 

 
1,089,800 

 
1,089,800 

 
 

 
 
- 

 
 
- 
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คน เปนเงนิ 246,018 บาท   

32 1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานโคกเพชร ในอัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน จํานวน 59 คน เปนเงนิ 
236,000 บาท 
2.อุดหนุนโรงเรียนบานเปยมตะลวก ในอัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 
45 คน เปนเงิน 180,000 บาท 
3.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานภูมิศาลา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 
200 วัน เปนเงินจํานวน 456,000 บาท 
4.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานระกา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 
200 วัน จํานวน 97 คน เปนเงินจํานวน 
388,000 บาท 
5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
บานเสาสุขเกษม อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน  จํานวน 121 คน เปนเงิน 
จํานวน 484,000 บาท 

1,744,000 1,744,000 - - 

33 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเชน คาวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา คาเข็มฉีดยา กระบอก
ฉีดยา ตามโครงการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา  จํานวน 35,500 บาท 
-เพ่ือเบิกเปนคาวัสดุสิ้นเปลืองเชน
ทรายอะเบท น้ํา 
ยาเคมีกําจัดยุงลาย ตามโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก ประจําป 2563 
จํานวน 115,500 บาท 

151,000 151,000 - - 
 

 โครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัขแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ 
สํารวจตัวละ 6 บาท โดยทําการสํารวจปละ 
2 ครั้ง  ภายในเดือนมีนาคมและเดือน
สิงหาคม  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาลงระบบ
ฐานขอมูลสุนัขแมว 

6,000 6,000 - - 
 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันกาส น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 

30,000 30,000 - - 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบกิจาย สถานะ 

1 คาจางเหมาบริการเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอ่ืนๆ
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับสาธารณะภัย
ในชวงกอน ระหวาง และหลัง เชนคาใชจาย
ในการจัดสถานที่ในการชวยเหลือ สิ่งของ เงิน
ใหกับประชาชน หรือจัดจางจัดทําสิ่งของอัน
ใดอันหนึ่งเพ่ือใหสามารถดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 

300,000 30,000 

 
 
 

เบิกจายแลว 

 

2 โครงการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม 
เทศกาลวันสงกรานต 

118,000 45,000 เบิกจายแลว  

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)ในการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 รุน  

80,000 80,000 เบิกจายแลว  

4 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิด VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 4 เครื่องๆละ 
12,000.-บาท เพ่ือการใชงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร 

48,000 48,000 เบิกจายแลว  

5 จัดซื้อปายไฟสามเหลี่ยม เพ่ือใชในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 ปายๆละ 
12,000.-บาท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี้  
1.ขนาดสูงไมนอยกวา 140 เซนติเมตร และ
กวาง 100 เซ็นติเมตร 

2.ไฟหมุน ขนาดไมนอยกวา 4.8 นิ้ว 10 วัตต 
3.โครงเหล็กพนดวยสีดิริค ขาวตัดแดง โดย
เปนไปตามที่ อบต.กําหนด ซึ่งราคาและ
คุณษณะเฉพาะครุภัณฑไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
 

48,000 48,000 เบิกจายแลว  
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน และการทองเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบกิจาย สถานะ 

-                          - - - - - 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบกิจาย สถานะ 

1 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักแผนดิน 

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 

30,000 8,750 

เบิกจายแลว  
 

2 เพ่ือเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลธรรมดาใน
การสํารวจพันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวน 2 คน 

18,000 - 

 
 
 
- 

 
 

      

 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว เบกิจาย สถานะ 

1 โครงการเขารวมงานรําลึกพระยาไกรภักดี 
ประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่อง
กลวยแสนหวี ประจําป 2562 

150,000 - 

 
        - 

 

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด         
อบต.โคกเพชร 

150,000 - -  

3 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด “ตากะจะเกมส” 

15,000 - -  

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก
เยาวชนดานกีฬาและนันทนาการ 

40,000 - -  

5 โครงการสงเสริมใหความรูและเพ่ิมทักษะดาน
กีฬาใหกับเด็กและเยาวชนโคกเพชร 

50,000 - -  
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6 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 - -  
7 การสงทีมกีฬาองคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชร เพ่ือการเขารวมการแขงขันกีฬาใน
รายการตางๆ 

100,000 - -  

 
ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมือง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหต ุตั้งไว เบิกจาย สถานะ 

1 โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.)ตําบลโคกเพชร 

102,000 102,000 เบิกจาย  

2 โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

161,000 161,000 เบิกจาย  

3 โครงการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล     
โคกเพชร ป 2562 

247,440 243,280 เบิกจาย  

4 โครงการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพยติดตําบลโคกเพชร 

150,000 30,828 เบิกจาย  

5 โครงการเลือกตั้งทองถ่ิน 400,000 - ไมได
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลปใหมและ
งานกาชาดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

6,000 6,000 เบิกจาย  
 

7 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตางๆ ของ
อําเภอขุขันธ  

20,000 20,000 เบิกจาย  

8 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม  

5,000 5,000 เบิกจาย  

 
9 
 
 

 

โครงการอุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพยติดจังหวัดศรีสะเกษ 

 
5,000 

 
5,000 

 
เบิกจาย 

 

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด ตากะจะเกมส อําเภอขุขันธ 
ป 2562 

22,000 22,000 เบิกจาย  

11 คาจางสํารวจประเมินความพึงพอใจ ของ
ประชาชน ใหกับ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ 

30,000 25,500 เบิกจาย  
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12 เพ่ือเบิกจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางสงเปนเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกัน 

96,000 96,000 เบิกจาย  

13 เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 4,000 4,000 เบิกจาย  

14 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร 

240,000 240,000 เบิกจาย  

16 คาใชจายในการดําเนินงานของศนูยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและศูนยประสานราชการ
สวนทองถ่ิน ระดับอําเภอขขุันธ  

20,000 20,000 -  

17 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเบิกจาย
เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน
คณะกรรมการ TOR คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจาง ชางผู
ควบคุมงาน เงินรางวับ เงนิทําขวัญฝาอันตราย
เปนครั้งคราว คาสมนาคุณการสอบวินัย เปน
ตน ตามระเบียบงานพัสดุภาครัฐ 

20,000 20,000 เบิกจาย  

18 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว วันปยมหาราช 23 ตุลาคม 

3,000 3,000 เบิกจาย  

19 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

4,500 4,500 เบิกจาย  

20 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุยเดช สยามิ
นทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว รัชกาที่ 10 28 กรกฎาคม  

5,500 5,500 เบิกจาย  

20 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม” 

4,100 4,100 เบิกจาย  
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21 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทธิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน  

4,000 4,000 -  

22 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 

2,500,000 2,500,000 ดําเนินการ  

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานการประปา  ดาน
คอมพิวเตอร เปนตน 
  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรในบางตําแหนงและยังไมมีบุคลากรเขามาดํารงตําแหนง ทําใหงานในบาง
ภารกิจทําไดไมเต็มที่ และขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เพ่ิมมากขึ้น อาทิเชน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา และตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองมี
บุคคลากรเพราะวาภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ความสําคัญในภารกิจและเปนแผนงานที่ตองมีผูมาดํารงตําแหนงเฉาะ
ดานนี้ดวย เปนภารกิจที่สําคัญทุกๆดาน เพราะเปนงานที่เนนดานของคนเปนหลัก และมีผลตอปจจัยหลายๆ
ปจจัยรวมกัน 
  5. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชาและงบประมาณคอนขางจํากัด 

6. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของ  องคกร ทําให
การทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

   

ขอเสนอแนะ 
  1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 
  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 
  5. จัดใหมีการฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนองคความรู และกอเกิดความรักความ
สามัคคีกันภายในหมูคณะ 
  6. จัดหาบุคลากรบางตําแหนงหรือตามกองฯ ตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามภารกิจท่ี
เรงดวนได 
  7.สรางจิตรสํานึกท่ีเปนสาธารณะแกบุคลากรใหตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบและมี
คุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  
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