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คำนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28(3) กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

  ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  
ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั ้งไว้หรือไม่ และการดำเนินการคลอบคลุมเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมหรือไม่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
หวังว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ จะเปน็กรอบและแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ดียิ่งขึ้นในปงีบประมาณต่อๆไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง   
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เร่ือง           หน้า 
 
ส่วนที่  1  บทนำ            1 
   
ส่วนที่  2  วสิัยทัศน์(VISION) พันธกิจ(MISSION) และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา(Goals)   3 
  
ส่วนที่  3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง   10 
 
ส่วนที่  4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน        21 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการ
บริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี พ.ศ. 2564 ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงในการนำเสนอโครงการ
ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้รู้ว่ามีความเดือดร้อนและความจำเป็นในการดำเนินงาน  
ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ดำเนินงานตามแผนทั้งหมด เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางก็เช่นกันซึ่งมีจำนวนงบประมาณจำกัด แต่ความต้องการที่จะนำ
โครงการไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้นก็จำกัดด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความต้องการสูง 
งบประมาณที่จะดำเนินการต้องเกลี่ยให้ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูล ต่าง ๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้
การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 จึงจำเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบวา่การดำเนินการเป็นไปตามแผนและบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่  
 
 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู ่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุม่เป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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   การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ 
(On-goingEvaluation) หรือภายหลังที ่การดำเนินการสำเร ็จเสร็จสิ ้นไปแล้ว  (Ex-post Evaluation) ซึ ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
 2. ประโยชน์ของติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  
  1. การจัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  กิจกรรมใดได้
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
  2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การ
ประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  
  3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
 3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
  1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
  3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
  4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

 4. วิธีการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้องสามารถระดม
ความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้  

 5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ส่วนที ่2 
 

วิสัยทัศน์(VISION)   พันธกิจ(MISSION)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 

วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

 การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว การศึกษาเป็นเลิศ เปิดโลก
เทคโนโลยี พร้อมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. จัดให้มีการก่อสร้างและการบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคน และการแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวม 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี และบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล 
 

เป้าประสงค์โดยรวม 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวม  
 3. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6. การปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ 
 
จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนา 
 1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
 2. มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ 
 3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
 4. ให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 5. ป้องกันการบุกรุกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 7. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 8. ประชาชนมีสุขภาพดีปลอดสารเคมี และสารพิษ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
      1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน          
 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม และการขนส่ง 
 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 1.3 แนวทางการพัฒนาไฟฟ้า และ แสงสว่าง 

วัตถุประสงค์ 
   1. มุ่งให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างพอเพียง และมีคุณภาพ 
   2. มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ในรูปกลุ่มผู้ใช้/กลุ่มผู้ดูแล
รักษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป้าหมาย 
   1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือให้ตอบสนองสอดคล้องกับต้องการ และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ตามมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 
   2. ประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นอยู่ตามความ
จำเป็นพื้นฐานเป็นอย่างต่ำ 
 แนวทางการพัฒนา 
   1. ประสานงานการปฎิบัติกับส่วนราชการ/ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ให้เพียงพอ
เหมาะสมแก่ความจำเป็น เพ่ือเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
   2. สนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรชุมชนในการดูแลรักษาทะนุบำรุงและใช้
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
   3. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการก่อสร้าง จัดหา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

  2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการนันทนาการและการกีฬา 
 2.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
 2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 วัตถุประสงค์   
 เพื่อมุ่งส่งเสริม และให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาโดยเสริมสร้างสุขภาวะ และความรู้ให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่สังคมฐานความรู้ 
มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม ครอบครัวมีความอบอุ่น มั่นคงด้านเศรษฐกิจ และสังคม  

ประชากรทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้รับการบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการรวมตัว
เป็นเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา ตลอดจนมีการใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีที่อยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
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เป้าหมาย 
1. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการบริการสาธารณะ/การช่วยเหลือที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน 
2. ขยายการคุ้มครองทางสังคมทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการให้แก่คนในชุมชน มุ่งจัดสวัสดิการสังคม

ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รวมทั้งส่งเสริม
การออมเพ่ือชราภาพ สร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจสำหรับอนาคต 

3. ให้มีการออมระดับครัวเรือนมุ่งลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
4. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ที่มุ่งการส่งเสริมการ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกาย 

และจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการ  เพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดซ้ำรวมทั้งเชื่อมโยง
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 

5. สร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคน ควบคู่
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบให้กระจายอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรวมทั้งผลักดันสถาบัน องค์กร
ต่าง ๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา จัดการศึกษาที่เน้น
คุณธรรม 

6. เร่งขยายพ้ืนที่สารสนเทศและพ้ืนที่สาธารณะให้เด็ก และเยาวชนสามารถแสดงออกทางความคิด และ
จินตนาการได้อย่างอิสระและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

7. เสริมสร้างสุขภาวะคนในชุมชนให้แข็งแรงทั้งกาย และจิตใจและอยู่และอยู่ในสภาพแวดแวดล้อมที่น่าอยู่ 
โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอบรม รณรงค์ให้กับประชาชน/ชุมชน มีความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

 2. ป้องกันการควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ, ยาเสพติด ,โรคเอดส์ ไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ทั้งคุณภาพและปริมาณโดยเน้นความพออยู่พอกิน 
และพัฒนาไปสู่ขั้นตอนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 4. อบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ทางการบริหารจัดการแก่
ชุมชน กลุ่มต่างๆ 

5. ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านฝีมือแรงงาน หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้าไหม 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ การตัดเย็บเสื้อผ้า เพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
 6. มุ่งให้มีการรวมตวักันของเกษตรกรและคนในชุมชน เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เช่น กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน ลานจำหน่ายผลผลิต 

7. พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณสุขมุ่งให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนให้ 
สามารถดูแล ป้องกัน และควบคุมสาเหตุของโรค ลดการป่วย-การเสียชีวิตจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ หรือเกิดจาก
การกระทำของมนุษย์ 

8. พัฒนาและขยายผลการดำเนินการโครงการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผล 
เป็นรูปธรรมแบบยั่งยืน 
 9. สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพเสริม/การบริหารการจัดการ/ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือน และในรูปอุตสาหกรรมในอนาคต 
 10. สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา 
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 11. ผลักดันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาร่วมกันพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามเป็นคนดี ห่างไกลอบายมุข และยาเสพติดมีภาวะนำอุทิศตนส่วนรวม และมีบทบาทดูแล  
ตักเตือนเฝ้าระวังความประพฤติ 
 12. ส่งเสริมพัฒนาเริ่มตั้งแต่ตั้งในครรภ์มารดาจนกระทั่งเกิดให้เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม และพร้อม
เรียนรู้ 
 13. สนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
 14. พัฒนาส่งเสริมการกีฬา ทุกระดับ เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของประชาชน นำไปสู่การพัฒนากีฬา-
กรีฑา ไปในระดับที่สูงขึ้น 
 
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคสิทธิเสรีของประชาชน 
 3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเอง และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 2. เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว การจัดการบริการทางสังคมในชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การ
สร้างระบบความสัมพันธ์ระบบความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน และกันของชุมชน และระหว่างชุมชนอย่างเท่า
เทียม การให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวังช่วยเหลือเยียวยาเมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน การสร้างหลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม  
ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง 

เป้าหมาย 
 1. ชุมชนน่าอยู่แบบองค์รวมที่มุ่งสู่ความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภัย และความมีระเบียบวินัย 
 2. ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีความ 
ซื่อสัตย์รัก และภาคภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเป็นอาสาสมัคร 

3. มีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตามตรวจสอบบริการต่าง ๆ สร้างธรรมาภิบาลในชุมชน และให้มี
มาตรการคุ้มครองผู้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน / สังคม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างจิตสำนึกกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ ในการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เด็กและสตรี ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
 2. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง ภายใต้กรอบจารีตประเพณี วัฒนธรรมของการอยู่
รวมกันอย่างสันติ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเอง และผู้อื่น ส่งเสริม
ความเสมอภาคของบทบาทหน้าที่ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกระดับ
โดยใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นเครื่องมือ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการลงทุน 
 4.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ เสริมสร้างเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 
 2. เพ่ือการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาธุรกิจ / บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น สินค้าโอทอป บริการชุมชน เป็นต้น 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรชุมชนในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆเชื่อมโยงการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นกับกิจการการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย 
 1. ชุมชนมีการบริหารจัดการให้สามารถพ่ึงตนเองในด้านการประกอบธุรกิจให้มีรายได้จากการประกอบการ 
 2. มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ และอกชนในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รวมทั้งการร่วมมือ
อนุรักษ์พัฒนาพ้ืนที่เชิงระบบนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ชุมชน สว่นราชการในชุมชน มีส่วนร่วมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

การบำรุงรักษา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้า หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และการบริการที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องเชิง 

วัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ 
 5.2 แนวทางการพัฒนาการดูแลรักษาท่ีสาธารณะการคุ้มครอง ละบำรุงรักษาป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุล 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 1. เพ่ิมจำนวนต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะป่าเสื่อมโทรม ทำเลเลี้ยงสัตว์ สองข้างทางตำบล 
หมู่บ้าน ที่สาธารณประโยชน์ และสถานที่ราชการ 
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ลักษณะเกื้อกูลกันตาม
แนวทางป่าชุมชน 
 3. กระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชนวางแผนการดำเนินการโครงการตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนให้ประชาชน / ชมุชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ หวงแหนประโยชน์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. กำกับดูแล และประสานการปฎิบัติให้ส่วนราชการ / ชุมชน ดำเนินมาตรการตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง  
 3. ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆ เน้นให้มีการส่วนร่วมแบบ
ไตรภาคี 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
1. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป 
เป้าหมาย 
1. ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ไว้ 
2. พัฒนาให้มีการจัดการเรียนสอนที่มุ่งให้เด็กเยาวชนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานเข้มแข็งพร้อมต่อการประกอบ 

อาชีพรวมทั้งชี้แนะแนวทางการเข้าสู่อาชีพเพิ่มความรู้เรื ่องทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ฟ้ืนฟู / สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 2. อบรมส่งเสริมปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สนับสนุนการเรียนตามศักยภาพ และความสนใจต่อเนื่อง 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม และให้รู้จักบทบาทหน้าที่ มีวินัย  รับผิดชอบ เป็นคนดี มีคุณธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน  
เยาวชน ประชาชน 
 4. สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ ภมูิปัญญา และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต 
 5. สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาจากการปฏิบัติจริงร่วมกับปราชญ์ ผู้รู้ และผู้สูงอายุ
ที่มีประสบการณ์ผ่านศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และผลักดันให้เป็นวิชาการในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 

7. ยุทธศาสตร์การจัดการพัฒนาองค์กร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 7.1 แนวทางการบริหารจัดการองค์กร 
 7.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
  

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ อบต.เป็นศูนย์กลางการวางแผน การสนับสนุนการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อย   

การบริการ และการประสานงาน 
2. เพ่ือให้ อบต. เป็นเป้าหมายนำในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทาง

ประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฎิบัติงาน และประสานงานให้สอดคล้องไปในทิศทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางเดียวกัน 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
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เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ อบต. มีบทบาทเต็มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาการบริหาร บริการ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ 
3. ประชาชนเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการภาครัฐ และมีส่วนร่วมการตรวจสอบด้วย 

 
แนวทางการพัฒนา 

 1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลของบุคลากรในการบริหารจัดการในองค์กร 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการองค์กร การติดตามประเมินผล 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกำหนดนโยบายในแผนงาน  
 3. อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการ
บริการมีระบบรับฟังข้อร้องเรียน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานราชการมีความเป็นองค์รวม เน้นการดึงศักยภาพ และขีด
ความสามารถของภาคส่วน และหน่วยงาน ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้บริหารต้องมีสมรรถนะในการ
บริจัดการมากข้ึน 
 5. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
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ส่วนที ่3 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
 

    การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้   

(๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง     
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย   

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสามคน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสองคน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวนสองคน 
  4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกเอง     จำนวนสองคน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ มีหน้าที่  

  1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลโคกยาง  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ 2564 

รวมทั้งที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง   
 

1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการในแผนพัฒนา 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
ประเด็นการประเมิน มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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1. สรุปจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปี 2564 

ลำดับ   ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2563 
จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 246 399,730,000 
 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 147 72,138,200 
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 19 4,717,200 
4 ด้านการวางแผนการลงทุน พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว 5 6,150,000 
5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 670,000 
6   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 1,810,000 
7 ด้านการจัดการพัฒนาองค์กรและเพ่ิมศักยภาพในองค์กร 13 4,570,000 

 รวม 449 489,785,400 
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2. โครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ลำดับ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
แหล่งที่มา 

1 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 330,000 ข้อบัญญัติ 
2 โครงการติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 123,700 ข้อบัญญัติ 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายบุญเกิด ดอก

สวย) บ้านจรูกแขวะ หมู่ที่ 8 
427,000 ข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสุมน ศรแก้ว) 
บ้านโคลด หมู่ที่ 6 

453,000 ข้อบัญญัติ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสุระ ชูชื่นพรม) 
บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 

204,000 ข้อบัญญัติ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายเฮือง ผลพูน) 
บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 

78,500 ข้อบัญญัติ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทิศใต้บ้านนายปรีชา   
ชุ่มสูงเนิน – บ้านนางพวก เปรียบยิ่ง) บ้านจบก หมู่ที่ 5 

453,000 ข้อบัญญัติ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยจันทร์อ่อน) บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 2 

80,000 ข้อบัญญัติ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางมัญทนา เพ็ง
แจ่ม) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 

260,000 ข้อบัญญัติ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางรุจา แก้วเรือง) 
บ้านโคกทม หมู่ที่ 16 

66,000 ข้อบัญญัติ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสิทธิศักดิ์ จันทวี) 
บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 

453,000 ข้อบัญญัติ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ยกระดับ) (จากบ้านนาย
เบือน พูนสวัสดิ์) บ้านโคกวัด หมู่ที่ 14 

218,000 ข้อบัญญัติ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยกะโตมตา) (ช่วงที่ 2)  
บ้าน จรูกแขวะ หมู่ที่ 8 

73,000 ข้อบัญญัติ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (จากสะพานเชื่อมอ่างเก็บน้ำ
โคกยาง) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 

259,000 ข้อบัญญัติ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านครูชัยยุทธ เชื่อม
บ้านยายมวล) บ้านละลม หมู่ที่ 3 

460,000 ข้อบัญญัติ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางเนาว์ เพ็งแจ่ม) 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 

298,000 ข้อบัญญัติ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายเดโช วิโรจน์
รัตน์) (ช่วงที่ 2) บ้านผักหว้า หมู่ที่ 7 

452,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คุ้มกรัญแอ (ซอยบ้านนาย
วิเศษ ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ 3 

384,000 ข้อบัญญัติ 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดัดสันตูจ หมู่ที่ 12 

455,000 ข้อบัญญัติ 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน (จากสามแยกนานายพินิจ แย้มชู – นานางงาน ใจ
งาม) (ช่วงที่ 2) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 

167,000 ข้อบัญญัติ 

21 โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายนานายยอด หายทุกข์ – นานางบัวผัน กมล
เดช) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 

140,000 ข้อบัญญัติ 

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน  คุ้มโคกสวาย (ซอยลานกีฬาเชื่อมลำห้วย) บ้านโคก
ละลอก หมู่ที่ 17 

220,000 ข้อบัญญัติ 

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน (ข้างนานายดัน ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ 3 100,000 ข้อบัญญัติ 
24 โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตรพร้อมลงหินคลุก (จากถนนพัฒนา

ที่ดิน – นานายศุกร์ น่าชม) บ้านสระ หมู่ที่ 18 
324,000 ข้อบัญญัติ 

25 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก (สายห้วยละลุ – หน้าประปาบ้านกะดาด) 
บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 

333,000 ข้อบัญญัติ 

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยกะทกรก) (ช่วงที่ 3) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 486,000 ข้อบัญญัติ 
27 โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล Cape Seal (ซอยบ้านยายทุมไปโคกอำปึล) 

(ช่วงที่ 2)  บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13 
410,000 ข้อบัญญัติ 

28 โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล Cape Seal (สายบ้านนายมานะ สมกล้า – 
กระท่อมตาโพย รสพูน) (ช่วงที่ 2)  บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ 12 

488,000 ข้อบัญญัติ 

29 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (ซอยบ้านนายฤกษ์ พวงสด – 
ถนนหน้าโรงเรียนบ้านกะดาด) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 11 

280,000 ข้อบัญญัติ 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสิทธิศักดิ์ จัน
ทวี) (ช่วงที่ 2) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 

296,000 เงินสะสม 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายเพลย) บ้าน
โคกยาง หมู่ที่ 1 

80,000 เงินสะสม 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายพยา ดีพาชู) 
บ้านใหม่ หมู่ที่ 2  

465,000 เงินสะสม 

33 โครกงารก่อสร้างถนนหินคลุก (คุ้มกรัญแอ หมู่ที่ 3 บ้านละลมเชื่อมบ้านปัน
รัว ตำบลตาเบา) บ้านละลม หมู่ที่ 3 

460,000 เงินสะสม 

34 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก (สายบ้านละลม หมู่ที่ 3 - บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 2) (ช่วงที่ 2) บ้านละลม หมู่ที่ 3 

207,000 เงินสะสม 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนางมะลิ ทวีเหลือ 
(เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 

486,000 เงินสะสม 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทิศใต้บ้านนายปรีชา 
ชุ่มสูงเนิน - บ้านนางพวก เปรียบยิ่ง) (ช่วงที่ 2) บ้านจบก หมู่ที่ 5 

452,000 เงินสะสม 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายจุน เอ็นยอด) 
บ้านโคลด หมู่ที่ 6 

445,000 เงินสะสม 
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ลำดับ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนจากแยกทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 
49-002 - ที่ทำการ อบต.โคกยาง) บ้านผักหว้า หมู่ที่ 7 

460,000 เงินสะสม 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางสุขุม พูนสุข) 
บ้านจรูกแขวะ หมู่ที่ 8 

367,000 เงินสะสม 

40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนนานายสนาด พูนสวัสดิ์ - นานายบัว 
หายโศรก) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 

460,000 เงินสะสม 

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากสี่แยกนานายเฮือง ผลพูน ถึงสามแยกไป
บ้านโคกทม ตะตึงไถง) บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 

491,000 เงินสะสม 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายนานายสรวน ศรี
ตะวัน - ถนนจากวัดคฤหภูมิกาวาส) (ช่วงที่ 2) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 11 

390,000 เงินสะสม 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางพร ชวนทิศ - 
หนองเสม็ด หมู่ที่ 7) บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ 12  

411,000 เงินสะสม 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านตาเที่ยง กลิ่นกล้า 
ข้างวัดบ้านสวายซอ) บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13 

478,000 เงินสะสม 

45 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกรอบป่าโคกเจ็น บ้านโคกวัด หมู่ที่ 14 263,000 เงินสะสม 

46 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 99,000 เงินสะสม 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ทางไปฝายน้ำล้น หมู่ที่ 
16) บ้านโคกทม หมู่ที่ 16 

238,000 เงินสะสม 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้าน
โคกละลอก หมู่ที่ 17 

295,000 เงินสะสม 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านตาเหือย เมินดี) 
บ้านสระ หมู่ที่ 18 

451,000 เงินสะสม 

50 โครงการขุดลอกหนองกรัญแอเก็บกักน้ำ บ้านละลม หมู่ที่ 3 445,000 เงินสะสม 
51 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกทม 

หมู่ที่ 9 
1,698,000 เงินสะสม 

52 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic 
concrete (สายคุ้มโคกก๊วล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง เชื่อมตำบลทมอ) บ้าน
จบก หมู่ที่ 5 

9,547,000 เงินอุดหนุน 

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายคุม้โคกสวาย บ้าน
โคกละลอก - บ้านกระวัน (ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ.49-009 สาย
บ้านโคกละลอก ตำบลโคกยาง - บ้านกระวัน ตำบลบ้านไทร) 

6,570,000 เงินอุดหนุน 

54 โครงการก่อสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบา้นสระเกียร์ หมู่ที่ 
4 - บ้านโคกบุ ตำบลทมอ (ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ.49-004 สาย
บ้านอังกัญโพธิ์ ตำบลโคกยาง - บ้านโคกบุ ตำบลทมอ) 

4,000,000 เงินอุดหนุน 

55 โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวธิี Pavement 
In-Place Recycling) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านขยอง ตำบลตาอ็อง 
(ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ.49008 สายบ้านโคกทม ตำบลโคกยาง - 
บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง) 

1,870,000 เงินอุดหนุน 
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2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ลำดับ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา 

56 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตจากหม่อนไหม และผ้าไหมเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

28,375 ข้อบัญญัติ 

57 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19,890 ข้อบัญญัติ 
58 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะต้นทาง กลาง

ทาง และปลายทางในระดับพื้นที่ตำบลโคกยาง 
35,340  

59 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด
ให้แก่ประชาชนในตำบลโคกยาง 18 หมู่บ้าน 

148,889 ข้อบัญญัติ 

60 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาณ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

98,215 ข้อบัญญัติ 

61 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่แกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคก
ยาง 

14,465 ข้อบัญญัติ 

62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,420,760 ข้อบัญญัติ 
63 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 200,000 ข้อบัญญัติ 
64 โครงการตรวจมาตรฐานคุณภาพของน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค ตรวจทาง

กายภาพไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ข้อบัญญัติ 

65 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 7 แห่ง 

4,686,000 ข้อบัญญัติ 

66 อุดหนุนโครงการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
และสถานศึกษา 

30,000 ข้อบัญญัติ 

67 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท 7,200 ข้อบัญญัติ 
68 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท 20,000 ข้อบัญญัติ 
69 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 - 

ม.18 
360,000 ข้อบัญญัติ 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
70 โครงการตั้งด่านเพ่ือป้องกัน  การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปี

ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
86,900 ข้อบัญญัติ 

71 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง 

84,850 ข้อบัญญัติ 

72 โครงการประชุมเชิงบูรณาการเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7,700 ข้อบัญญัติ 
4.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

73 โครงการปลูกหญ้าแฝกในที่สาธารณประโยชน์ 8,550 ข้อบัญญัติ 
5.ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

74 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 124,540 ข้อบัญญัติ 
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6.ด้านการจัดการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพในองค์กร 
75 โครงการอบต.สัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน 50,000 ข้อบัญญัติ 
76 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้นำ บุคลากร เจ้าหน้าที่(ศึกษาดูงาน) อบต.โคก

ยาง 
306,380 ข้อบัญญัติ 

77 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง 

25,000 ข้อบัญญัติ 

รวม 47,662,054 
 
  สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ที่ได้นำมาดำเนินการตามแผนที่ปรากฎ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนฯปี 2564) 
จำนวน 79 โครงการ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)   

จำนวนโครงการที่ปรากฎในข้อบัญญัติ×100 
             จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผน 

79×100  = ร้อยละ 17.59  
        449 
    โครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  จำนวน 449 โครงการ  มีการนำ
แผนมาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.71 ของโครงการ
ทั้งหมด  
 เกณฑ์การให้คะแนน   

เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
มากกว่าร้อยละ  70 5 
มากกว่าร้อยละ  60 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 3 
ร้อยละ  50-60 1 
น้อยกว่าร้อยละ  50 0 

 
หมายเหตุ : โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไม่ผ่านการประเมิน 
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3.โครงการที่ไม่ได้ดำเนนิงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าทำนบ บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 หาผู้รับจ้างไม่ได้ 
2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ASPHALTIC 

CONCRETE  (สายคุ้มโคกก๊วล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง  เชื่อมตำบลทมอ) 
บ้านจบก  หมู่ที่ 5 

ไม่ได้ดำเนินการ 

3 อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอปราสาท ไม่ได้ดำเนินการ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์(เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแม่

โคพ้ืนฐานเพื่อยกระดับสายเลือดลูกโค) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกยาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์   ไม่ได้ดำเนินการ  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1 โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขับข่ี ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยตำบลโคกยาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการฝึกอบรมมวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด 

แก่วัด โรงเรียน ศพด. รพสต. และสถานีตำรวจในตำบลโคกยาง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโคกยาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ที ่ โครงการ เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ด้านการจัดการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพในองค์กร 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้นำ บุคลากรในองค์กร อบต.โคก
ยาง 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
สรุป    1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เฉพาะปี 2564        จำนวน   449  โครงการ 
          2. โครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ   จำนวน  79  โครงการ  
  3. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน    19   โครงการ 
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4. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.โคกยาง ปราสาท จ.สุรินทร์  

 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 246 54.78 399,730,000 81.38 32 40.50 12,543,500 24.29 55 71.42 39,899,200 83.71 55 71.42 39,899,200 83.71 55 71.42 39,899,200 83.71 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 147 32.73 72,138,200 14.68 23 29.11 36,874,452 71.41 14 18.18 7,069,134 14.83 14 18.18 7,069,134 14.83 14 18.18 7,069,134 14.83 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

19 4.23 4,717,200 0.96 8 10.12 310,000 0.60 3 3.89 179,250 0.37 3 3.89 179,250 0.37 3 3.89 179,250 0.37 

4.ด้านการวางแผนการลงทุน 
พาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว 

5 1.11 6,150,000 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1.55 670,000 0.13 4 5.06 220,000 0.42 1 0.01 8,550 0.01 1 0.01 8,550 0.01 1 0.01 8,550 0.01 

6.ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

12 2.67 1,810,000 0.36 4 5.06 750,000 1.45 1 0.01 124,540 0.26 1 0.01 124,540 0.26 1 0.01 124,540 0.26 

7.ด้านการจัดการพัฒนาองค์กร
และเพิ่มศักยภาพในองค์กร 

13 2.89 4,570,000 0.93 8 10.12 937,200 1.81 3 3.89 381,380 0.80 3 3.89 381,380 0.80 3 3.89 381,380 0.80 

รวม 449   491,135,400   79  51,635,152  77  47,662,054  77  47,662,054  77  47,662,054  
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื ่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางที่มีอยู่อย่างจำกัด 
  2. โครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/
แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น 
  3. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนมากจะเป็นการก่อสร้างถนน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก 
  4. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ยางจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ  
  5. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม
จากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
  6. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19           
ที่มีมาตรการป้องกัน เพื่อควบคุมสถานการแพร่ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ได้อย่าง
เต็มที ่
  

 2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย 
ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 
  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
  3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
  

 3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที ่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
  3. สำนัก/กอง ที ่ร ับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป   
  4. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน ำ
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่า
ที่ผ่านมา เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  
 


