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บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2/2563 
วนัท่ี 15  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายเอกสิทธ์ิ จินดา ประธานสภา อบต.คอ้ใต ้ เอกสิทธ์ิ จินดา 
2 นายสมปอง ดุลยะลา รองประธานสภาฯ สมปอง ดุลยะลา 
3 นายวรีะชาติ กนัทะลือ ส.อบต. หมู่ 1 วรีะชาติ กนัทะลือ 
4 นายวรีะวฒัน์ สุขเสริม ส.อบต. หมู่ 2 วรีะวฒัน์ สุขเสริม 
5 นายอดุล พนัธ์วงศา ส.อบต. หมู่ 2 อดุล พนัธ์วงศา 
6 นายชูชยั มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 3 ชูชยั มูลเพญ็ 
7 นายสุจิน รักษากุมาร ส.อบต. หมู่ 3 สุจิน รักษากุมาร 
8 นายจนัทร์ ขนัทะโคตร ส.อบต. หมู่ 4 จนัทร์ ขนัทะโคตร 
9 นายถวลิ รันวงศา ส.อบต. หมู่ 4 ถวลิ รันวงศา 
10 นางกรรณิกา ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 กรรณิกา ธิมะสาร 
11 นางสาววไิล ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 วไิล ธิมะสาร 
12 นายประยรู ภูแข่งหมอก ส.อบต. หมู่ 6 ประยรู ภูแข่งหมอก 
13 นางอาระพร อินทรวิเศษ ส.อบต. หมู่ 6 อาระพร อินทรวเิศษ 
14 นายปรีชา โทบุตร ส.อบต. หมู่ 7 ปรีชา โทบุตร 
15 นายเกียรติศกัด์ิ ศรีค า ส.อบต. หมู่ 7 เกียรติศกัด์ิ ศรีค า 
16 นายสุรัส มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 8 สุรัส มูลเพญ็ 
17 นายสุบรรณ ชนะกิจ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ ชนะกิจ 
18 นางทิวารัตน์ โสภาบุญ ส.อบต. หมู่ 9 ทิวารัตน์ โสภาบุญ 
19 นายบุญเฮียง ศรีจนัทจร ส.อบต. หมู่ 10 บุญเฮียง ศรีจนัทจร 
20 นายสุธี สุเมผา ส.อบต. หมู่ 10 สุธี สุเมผา 
21 นางสุพตัรา ใบภกัดี เลขานุการสภา อบต.คอ้ใต ้ สุพตัรา ใบภกัดี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายชยัยงค ์สายมายา 
ร.ต.ร าไพ รักษากุมาร 

นายกฯ อบต.คอ้ใต ้
รองนายกฯ อบต. 

ชยัยงค ์สายมายา 
ร าไพ รักษากุมาร 
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นายภูเวยีง อุปัชฌาย ์
นางปรางทอง ชาระวงศ ์
นางสาวพรรทิ ระหูภา 
นางสาวอนนัต ์อรัญปักษ ์
นางสาวอุไลวรรณ พนัธุวงศา 

รองนายกฯ อบต. 
เลขานุการนายกฯ อบต. 
หน.ส านกัปลดัฯ 
รองปลดั อบต. 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ภูเวยีง อุปัชฌาย ์
ปรางทอง ชาระวงศ ์
พรรทิ ระหูภา 
อนนัต ์อรัญปักษ์ 
อุไลวรรณ พนัธุวงศา 

    
ผูม้าประชุม 20 คน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 คน 
ประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

   แบบ ผ.02/1 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  แกไ้ข คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสกลนครท่ี ๔ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
และท่ี ๕ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี  ๒ (กลุมจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒)                                                                                                                             
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ท่ี  ๒ ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี   
ล าดบั 1         รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) 

 โครงการขดุลอกอ่างหว้ยทราย กวา้ง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร งบประมาณ 
4,795,000 บาท เดิมอยูปี่งบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอยีดในแผนพฒันาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 

โครงการขดุลอกอ่างหว้ยทราย กวา้ง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร งบประมาณ 4,795,000 
บาท ยา้ยมาอยูปี่งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เหตุผลการแก้ไข 
ยา้ยช่องปีงบประมาณเพื่อรองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการแกไ้ขปั้ญหาการขาดแคลนน ้าในการ

อุปโภค และน ้าส าหรับท าการเกษตร ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลคอ้ใต ้
ยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี 2 การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
แผนงาน 
 แผนงานการเกษตร 
ท่ีประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ท่ีประชุม  รับรองการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้สมยัวสิามญัสมยัท่ี 1 
ประจ าปี 2563 วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 เป็นเอกฉนัท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญตัติเพื่อพิจารณา 
ประธาน มอบเจา้หนท่ี้ท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอและ อธิบายในประเด็นขอ้สงสัยไปดว้ย 
 

ส่วนที ่1 บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกนั แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และเม่ือน าแนวคิดและหลกัการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชด้ว้ยกนัอยา่งเหมาะสม จะช่วยให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สามารถ
ก ากบัดูแล ทบทวน และพฒันางาน พฒันาทอ้งถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตจึ้งเป็นการติดตามผลท่ีให้
ความส าคญั ดงัน้ี 
  1. ผลการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใตห้รือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใชปั้จจยัหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตต้รวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาได้รับปัจจยัหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวา่ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตว้า่ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพฒันาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
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(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ปลดั/รองปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้ส านกั/ผูอ้  านวยการกอง บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้สภาพพื้นท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพฒันาให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นแวดลอ้มในสังคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลคอ้ใต ้
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแขง็ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งน้ี และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มัน่ รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้มัน่เพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเม่ือมีโอกาสก็จะตอ้งใชพ้นัธมิตรหรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อให้เกิดการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต้
โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพฒันาอย่างเขม้แข็งและมีความย ัง่ยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่ 

 2. วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินมุ่งคน้หาแผนงาน โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพฒันาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงไดก้ าหนด
เป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตซ่ึ้งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้การด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
  3. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ปลดั/รองปลดัผูบ้ริหารระดบัส านัก/กองทุก
ระดบัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ท่ีจะตอ้งผลกัดนัให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
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อยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคใ์หเ้กิดประโยชน์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประชาชนในต าบล
คอ้ใต ้หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัร้อยละความส าเร็จของปฏิบติังานตาม
แผนงาน/โครงการของส านกั/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     
พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 29 ก าหนดวา่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
  (1) ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา     
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา       
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย  
   1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
ตอ้งด าเนินการใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วธีิการ และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพฒันาทอ้งถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
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  2. การก าหนดแนวทางและวธีิการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ 
ไดก้  าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวธีิการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ดงัน้ี 
  2.1 การก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วตัถุประสงค์หลกัอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไวห้รือไม่ (ซ่ึงดูไดจ้ากการก าหนดตวัช้ีวดั : 
KPI) ถา้ก าหนดไวแ้ลว้มีความชดัเจนเพียงใด ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการติดตาม เป็นตน้ จากนั้น
ศึกษาวา่ผูใ้ชผ้ล การน าผลไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร เม่ือใด ขอ้มูลหลกั ๆ ท่ีตอ้งการคืออะไร ตอ้งการใหร้ายงานผล
อยา่งไร มีขอ้เสนอแนะในการติดตามผลอยา่งไร ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวอาจใชว้ธีิสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแลว้น า
ผลท่ีไดม้าก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการติดตามงานจาก   ขอ้ 
2.1 มาวเิคราะห์ แลว้เขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดว้ย ประเด็นหลกั ๆ คือ วตัถุประสงคก์ารติดตามแหล่งขอ้มูล 
เวลาท่ีเก็บขอ้มูล วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล จากนั้นสร้างเคร่ืองมือซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบติัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการในชั้นน้ี คือ ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ดงันั้น แมจ้ะวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินไวดี้และ ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ในเชิงปริมาณไดน้้อยก็ตอ้งติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว ้แต่ละ
โครงการตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน        
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกนัตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  2.5 รายงานตามแบบแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นการรายงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบโดยรายงานตามแบบ      
ท่ีก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลกัษณะ
ก็ไดต้ามความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตต่้อนายกองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้เพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตเ้สนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้
ใตแ้ละคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลงัจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตห้รือผูเ้ก่ียวขอ้งหรือ ผูมี้
อ  านาจในส านกั กอง ฝ่ายต่าง ๆ ไดรั้บรายงานสรุปแลว้จะวินิจฉยั/สั่งการ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้ากรายงานสรุป 
ซ่ึงอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ไดต้ามความเหมาะสมต่อนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใต ้
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตมี้อ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้เพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตเ้สนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้
ใต้และคณะกรรมการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธนัวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในต าบลคอ้ใตท้ราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วสัดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตใ้ชใ้นการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดคิ้ดสร้างไวเ้พื่อใชใ้น
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทศันคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นตน้ และหรือโดย
การสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดยอาศยัสภาพพื้นท่ีทัว่ไป อ านาจหนา้ท่ี 
ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตร้วมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ท่ีได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปขอ้มูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใต ้อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผา่นมา
ทุกคร้ัง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ภายในก าหนดเวลา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตเ้สนอสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต/้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ            
(หรือผลผลิต) ท่ีไดก้  าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คอ้ใต ้
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบติังานตามศกัยภาพโดยน าเคร่ืองมือท่ีมีอยู่จริงใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตม้าปฏิบติังาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดัจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพนัธ์กนัระหวา่งผลผลิต
หรือผลท่ีไดรั้บจริงกบัทรัพยากรท่ีถูกใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตซ่ึ้งสามารถ
วดัไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ  านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลพัธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวดัไดเ้ฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวดัเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นตน้ 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตท้ั้งในระดบัหมู่บา้นและระดบัต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอสวา่งแดนดินและจงัหวดัสกลนครดว้ย เพราะว่ามีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ในเชิงการพฒันาทอ้งถ่ิน
แบบองคร์วมของจงัหวดัเดียวกนั  

  2. ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต้
ก าหนดระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคป์ระกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  
    1) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวธีิหรือวธีิการต่าง ๆ 
  2.2 วธีิในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผนัแปรของโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการจดัท าไวแ้ลว้ หรืออาจเป็นขอ้มูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอ้งจดบนัทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เจา้หน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตข้อ้มูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตอ้งการ ซ่ึงศึกษาไดโ้ดยวธีิการสังเกตและสามารถวดัได ้

  3. ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต้
ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
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  3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวดัผล เพื่อดู
ระดบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบติังาน และแนวทางการวดั จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวดันั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒันาท้องถ่ิน เช่น การ
ทดสอบและการวดัโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นขาม-ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๒ (จะ
ใชก้ารทดสอบและการวดัอยา่งไร) โครงการงานวชิาการปฐมวยั (จะใชก้ารทดสอบและการวดัอยา่งไร)โครงการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (จะใชก้ารทดสอบและการวดัอยา่งไร) เป็นตน้ 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยนัวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูไ้ดรั้บผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบในระดบัใด  โดยทัว่ไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใตใ้ชก้ารสังเกตเพื่อเฝ้าดูวา่ก าลงัเกิดอะไรข้ึนกบัการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
คอ้ใตมี้การบนัทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา้ไปใช้ชีวิตร่วมกบั
ประชาชาชนในหมู่บา้น มีกิจกรรมร่วมกนั (2)การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีน่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทศันคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบลคอ้ใตค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้จะมีการบนัทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางการพฒันา ตลอดจนเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคญัคือ การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใชส้ าหรับวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
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  1. ไดท้ราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะท าใหว้ธีิการปฏิบติัด าเนินการไปแนวทางเดียวกนั  
  2. ได้ทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัท่ีท าให้แผนพฒันาทอ้งถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแกไ้ขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอย่างทนัท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยดัเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ท่ี
จะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท าใหไ้ดรั้บความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รต่าง ๆ 
  5. กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ปลดั/รองปลดั ผูบ้ริหารระดบัส านกั/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตส้ามารถวินิจฉยั สั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพฒันาทอ้งถ่ินให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากน้ียงัสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตแ้ต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกนั ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรั้บการบริการประชาชนในเขตต าบลคอ้ใต ้

 
 
ประธานสั่งพกัการประชุม 15 นาท่ี 
นดัประชุมต่อเวลา 10.30 น. 
เวลา 10.30น. เลขขาเชิญผูม้าประชุมและผูเ้ขา้ร่วมประชุมท าการประชุมต่อ 

ส่วนที ่2  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓       
1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น       
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    แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 25๖1 - 2565 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสกลนคร อ าเภอสวา่งแดนดิน และแผนชุมชนต าบลคอ้ใต ้
    แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
       1) ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 
        ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
        ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
        ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว    

       2) พนัธกิจ ประกอบดว้ย 
        พนัธกิจท่ี 1  บ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
        พนัธกิจท่ี 2  พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
        พนัธกิจท่ี 3  สร้างชุมชนเขม้แขง็ 

      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ประกอบดว้ย 
       จุดมุ่งหมายท่ี 1  ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนใหน่้าอยู ่
       จุดมุ่งหมายท่ี 2  ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 3  ประชาชนมีสุภาพดีถว้นหนา้ 
       จุดมุ่งหมายท่ี 4  สร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 5  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
       จุดมุ่งหมายท่ี 6  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพในชุมชน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 7  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองทอ้งถ่ินและความ 
         สามคัคีในชุมชน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 8  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการในองคก์ร 
       จุดมุ่งหมายท่ี 9  พฒันาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและการศึกษา 

      4) วสิัยทศัน์  
        “พฒันาคอ้ใตใ้หน่้าอยู ่หมู่บา้นเขม้แขง็ ประชาชนอยูดี่กินดี สร้างสามคัคีในชุมชน” 
 
1.2 โครงการพฒันาท้องถิ่น           
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แผนพฒันาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 256๓) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพฒันา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ๑๘ 1,392,900.00 1๗ ๘๖๑,๔83.00 
การพฒันาการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

๕๙ 148,047,800.00 ๕๑ ๓๓,๗๑๒,๖๐๘.00 

การพฒันาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

๔ 1,090,000.00 - - 

การพฒันาการท่องเท่ียว ๕ 2,330,000.00 - - 
รวม ๘๖ 152,860,700.00 ๖๘ ๓๔,๕๗๔,0๙๑ 

 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรั้บ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เป็นโครงการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง)     
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
๑ ๕๓๑,๔๑๗.๐๐ จ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร

จากรัฐบาลมีจ านวนจ ากดั 

การพฒันาการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

๘ ๑๑๔,๓๓๕,๑๙๒.๐๐ จ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการมีมาก
เม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณในปี
นั้นๆ 

การพฒันาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

๔ 1,090,000.00 
จ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร
จากรัฐบาลมีจ านวนจ ากดั 

การพฒันาการท่องเท่ียว ๕ 2,330,000.00 
จ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร
จากรัฐบาลมีจ านวนจ ากดั 

รวม ๑๘ ๑๑๘,๒๘๖,๖๐๙.๐๐  
 
1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
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เป็นโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีได้ด าเนินการจริง 
        

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนเงิน ผลทีไ่ด้รับ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 1๗ ๘๖๑,๔83.00 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี 

๕๑ ๓๓,๗๑๒,๖๐๘.00 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

การพฒันาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

- - 
 

การพฒันาการท่องเท่ียว - -  
รวม ๖๘ ๓๔,๕๗๔,0๙๑  

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตแ้ละในปีงบประมาณ  25๖๓ ท่ีผา่นมาจาก

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน สามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานไดด้งัน้ี   

1. จ  านวนงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากดัไม่เพียงพอในการบริหาร 
จดัการ เช่น ดา้นโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

2. การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าชา้ท าใหไ้ม่ทนัด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
3. จ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการมีมากเม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณในปีนั้นๆ ท าให้

แกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ไดไ้ม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร    

 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓        
2.1 การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์  
 2.1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
   1.  แผนยทุธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  ในการท่ีจะบรรลุวสิัยทศัน์และท าใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคน์ั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพฒันาของทุกภาคส่วนให้
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเขา้ใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวสิัยทศัน์ “ประเทศไทยมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
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พจน์ประจ าชาติ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพฒันาแลว้  คนไทยมีความสุข อยูดี่ กินดี สังคมมีความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์ชาติ
ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
  1) ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง  
  2) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
  3) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
  4) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
  5) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  6) ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
   
    2.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  12 
  กรอบวสิัยทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลงัประสบอยู ่ท  าใหก้ารก าหนดวสิัยทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวสิัยทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 และกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียึดหลกัสมดุล ย ัง่ยืน โดยวิสัยทศัน์ของการพฒันาใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ตอ้งให้ความส้าคญักบัการกา้หนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่
การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยืน 
สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ีสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จดัท าข้ึน  ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  เป้าหมาย 
  1) การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง 
  2) การพฒันาศกัยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวยัอย่างมี
คุณภาพ 
  3) การลดความเหล่ือมลา้ในสังคม 
  4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  5) การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
   3.  THAILAND  4.0 
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  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  มุ่งมัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ  “ไทยแลนด์ 4.0” มา
ใช ้เพื่อผลกัดนัประเทศให้หลุดพน้กบัดกั 3 กบัดกัท่ีก าลงัเผชิญ ทั้ง 1) กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle 
Income Trap) 2) กบัดกัความเหล่ือมล ้ า (Inequality Trap) 3) กบัดกัความไม่สมดุลของการพฒันา (Imbalance 
Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื อยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นโมเดลน้ี 
  ก่อนหนา้ท่ีจะมีการพฒันาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเร่ิมกา้วสู่โมเดลไทยแลนด ์1.0 หลงัจากเร่ิมตน้พฒันา
ภาคเกษตรกรรม แลว้จึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด ์2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุ่งเนน้แรงงานราคาต ่า เช่น ส่ิง
ทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการพฒันาของ
ประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงจุดหน่ึง
หลงัปี 2540 อตัรการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี 
  เหตุผลส าคญัเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงัมาก่อน และไม่เคยมีการพฒันา
เทคโนโลยีของตวัเอง แรงงานไม่ไดมี้ทกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล ้ าของโอกาส ซ่ึงในช่วงน้ีรัฐบาล
ตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหุบเหว ซ่ึงตอ้งใชค้วามกลา้หาญทางการเมือง และตอ้งใชพ้ลงัท่ีเรียกกวา่พลงัประชารัฐ
ในการขบัเคล่ือนไทยแลนด ์4.0 3 กลไกขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0  กลไกขบัเคล่ือน (Engines of Growth) ชุด
ใหม่ ประกอบดว้ย 
  1) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายส าคญัเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  
(High Income Country) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลย ีและ ความคิดสร้างสรรค ์
  กลไกดงักล่าว ประกอบไปดว้ย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจดัการ
สมยัใหม่ และการสร้างคลสัเตอร์ทางดา้นเทคโนโลยี การพฒันาขีดความสามารถดา้นการวิจยัและพฒันา การ
พฒันาโมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทยค์วามพยายามในการก้าวขา้มกบัดกัประเทศ
รายไดป้านกลางท่ีไทยก าลงัเผชิญอยู ่
  2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์และเป็นการกระจายรายได ้โอกาส และ
ความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึน    โดยกลไกน้ี ประกอบดว้ย การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดบักลุ่มจงัหวดั  การพฒันา
เศรษฐกิจระดบัฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาและความทา้ทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขม้แขง็และสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทกัษะและการเติมเต็มศกัยภาพของ
ประชาชนใหท้นักบัพลวตัการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีใหแ้ก่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด
แบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพื่อแกไ้ขกบัดกัความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
  3) Green Growth Engine การสร้างความมัง่คั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพฒันาและใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบโจทยก์ารหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพฒันา
ระหว่างคนกบัสภาพแวดลอ้ม  โดยกลไกน้ีประกอบดว้ย  การมุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทน การปรับแนวคิด
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จากเดิมท่ีค านึงถึงความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน (Cost Advantage) เป็นหลกั มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคญัอยู่ท่ีการพฒันากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด อนัจะเกิดประโยชน์กบัประเทศและประชาคมโลกดว้ยในเวลาเดียวกนั 
   4  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
 1) แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  (1) เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       การเกษตร  
การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การตั้ง  องคก์ร
ร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  (2) สร้างคนใหมี้คุณภาพ เพื่อพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็ง เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้
อยา่งอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้ห้ได ้15.9 
ลา้นไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นท่ีภาค  ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มน ้า พฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยบัย ั้งการแพร่กระจายดินเคม็ และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย ์
   
 2)  แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
       วสิัยทศัน์  "เป็นแหล่งเกษตรปลอดภยักา้วไกลการคา้  พฒันาการท่องเท่ียว” 
   เป้าประสงคร์วม 
  เพิ่มมูลค่าการเกษตร และรายได ้ของประชาชน 
   ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 1. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การพฒันาการคา้การลงทุน และการท่องเท่ียว 
 3. การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
 4. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 5. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คงชายแดนครบวงจรและ 
   ไดม้าตรฐานสากล 
   ต าแหน่งการพฒันา 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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  2. การคา้การลงทุน 
  3. การพฒันาการท่องเท่ียว  

การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น  
     1) โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมท่ีได้
ก าหนดไว ้จ  านวน ๖๘ โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ๘๖ โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ๘๖ โครงการด าเนิน                
การจริง ๖๘ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 7๙.๐๗ ของจ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพฒันาท้องถ่ิน                 
(วนัท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – 3๐ กนัยายน 256๓) 
     3) จ  านวนยทุธศาสตร์ท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
(โครงการ) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ๑ ๕.๕๖ ๕๓๑,๔๑๗ ๐.๔๕ 
การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ๘ ๔๔.๔๔ ๑๑๔,๓๓๕,๑๙๒ ๙๖.๖๖ 
การพฒันาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

๔ 
๒๒.๒๒ 

1,090,000 
๐.๙๒ 

การพฒันาการท่องเท่ียว ๕ ๒๗.๗๘ 2,330,000 ๑.๙๗ 
รวม ๑๘ ๑๐๐ ๑๑๘,๒๘๖,๖๐๙ 100 

   

ผลของการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้เป็นหน่วยด าเนินการ  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

1. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

การจดักิจกรรมทาง
วชิาการ 
 
 
 

30,000.00 
กอง

การศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยั
ไดมี้พฒันาการ
สมวยั และเสริม
สรางการเรียนรู้

1 คร้ัง/ปี 
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  ดา้นวชิาการและ
การศึกษา 

2. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

แข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด 
 
 
 
 

51,000.00 
กอง

การศึกษา 

- เพื่อสร้างความ
สามคัคีในชุมชน/
สร้างนิสัยรักการ
ออกก าลงักาย - 
เพื่อใหป้ระชาชน
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

1 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 

3. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตท่ีท าการ 
อบต.บา้นคอ้ใต ้
 
 

๘๕,๐๐0.00 กองช่าง 

- เพื่อใชป้ระโยชน์
พื้นท่ีสาธารณะให้
เกิดประโยชน์ 
 

1 แห่ง 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

4. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

สร้างร้ัวรอบสนาม
ฟุตซอลบา้นหนอง
แค 
 
 
 

202,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกนัลูก
ฟุตซอล กระเด็น
ออกถนน อาคาร
บา้นเรือน อาจเกิด
อุบติัเหตุได ้

ขนาดกวา้ง 23 
เมตร ยาว 42 
เมตร 
 
 
 

5. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

ติดตั้งตาข่ายรอบ
สนามกีฬา 
 
 
 
 

187,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกนัลูก
ฟุตซอลหรือ 
ฟุตบอลกระเด็น
ออกถนน อาคาร
บา้นเรือน อาจเกิด
อุบติัเหตุได ้

๑ แห่ง 
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6. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 
 
 

10,000.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 
 

50 คน 
 
 

7. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

เยีย่มบา้นเพื่อ
ส่งเสริมสวสัดิการ
สังคม 
 
 

10,000.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อสร้างความรัก 
ความผกูพนั เอาใจ
ใส่ต่อสวสัดิการ
สังคมแก่ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

ผูพ้ิการและ
ผูดู้แล 
 
 
 

8. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ส่งเสริมความ
เขม้แขง็และพฒันา
ศกัยภาพผูพ้ิการ
และผูดู้แล 
 
 

30,000.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูพ้ิการ
และผูดู้แล 
 
 

ผูพ้ิการและ
ผูดู้แล 
 
 
 

9. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 
 
 

22,433.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อด าเนินงาน
งานตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 
 
 

1 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 

10. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

พน่หมอกควนัก าจดั
ยงุลาย 
 
 
 

๓๐,๐๐๐.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อป้องกนั/
แกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
ไขเ้ลือดออกและ
ยงุลาย 

1 คร้ัง/ปี 
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11. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

ขบัเคล่ือนสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภยั 
 
 
 

30,000.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อป้องกนั/
ควบคุมปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนขับา้ 
 
 

1 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 

12. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

ส ารวจขอ้มูลสัตว์
และข้ึนทะเบียน
สัตว ์
 
 

20,000.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อจดัท าขอ้มูล
สัตว ์ประเภทแมว 
สุนขัในพื้นท่ี 
 
 

1 คร้ัง/ปี 
 
 
 

13. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่ง
เขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 
 

25,000.00 
 กอง
การศึกษา 

-เพื่อให้เด็กไดรั้บ
สารไอโอดีนท่ี
เพียงพอ 
 
 
 

เด็กปฐมวยั ต.
คอ้ใต ้
 
 
 
 

14. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

รณรงคย์ุติความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 
 
 

7,900.00 
กอง

สวสัดิการ
สังคม 

-เพื่อส่งเสริม
สวสัดิภาพเด็กและ
สตรี ป้องกนั
ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 
 

50 คน 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 
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15. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
 

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้
ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และ
การจดัท าหนา้กาก
อนามยัเพื่อป้องกนั
ตนเอง 

50,450.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

-เพื่อป้องกนั/
ควบคุมการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) 
 
 
 

จ านวนผูเ้ขา้รับ
การอบรม 100 
คน 
 
 
 
 

16. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

พฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุ
 
 
 

40,000.00 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

 

เพื่อพฒันาความรู้ 
และศกัยภาพของ
ผูสู้งอาย ุ
 
 

90 คน 
 
 
 

17. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ปรับปรุงระบบจ่าย
น ้าประปา หมู่บา้น
บา้นนาสมบูรณ์ 
 
 
 
 

203,000.00 กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใชเ้พียงพอใช้
ทัว่ถึงทุกครัวเรือน 
 
 
 
 

ท่อจ่ายน ้าขนาด 
3 น้ิว ความยาว 
950 เมตร ขนาด 
2 น้ิว ยาว 770 
เมตร 
 
 

18. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. รอบ
หมู่บา้นบา้นหนอง
แคสอง (2 ช่วง) 
 
 
 
 

387,000.00 กองช่าง 

- เพื่อไม่ใหมี้น ้า
ท่วมขงัถนน  
- เพื่อใหมี้ท่ีรองรับ
น ้าเสีย จาก
บา้นเรือน 
 
 
 

- ช่วงท่ี 1 ขนาด
กวา้ง 0.64x0.60 
เมตร ยาว 71 
เมตร พร้อมบ่อ
พกั 3 บ่อ ช่วงท่ี 
2 ขนาดกวา้ง 
0.64x0.60 เมตร 
ยาว 123 เมตร 
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พร้อมบ่อพกั 1 
บ่อ 
 

19. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายทาง บา้นขาม-
ทางหลวงหมายเลข 
22 
 
 
 

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 362 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 

20. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองแค- ป้า
ชา้บา้นหนองแค ม.
2 
 
 
 

198,000.00 

 

กองช่าง 
- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 480 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 
 

21. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายขา้ง โรงเรียน
บา้นขาม(ขามเขต
วทิยาคาร) 
 
 
 

397,900.00 

 

กองช่าง 
- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 130 
เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
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22. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายชุม
พล-หนองกุง 
 
 
 
 

49,000.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร เฉพาะช่วง
ท่ีช ารุดเสียหาย 
ปริมาตรลูกรัง 
433 ลบ.ม. 
 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

23. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายในหมู่บา้น สาย
ค าเจริญ ซอย 14 
 
 
 
 

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 130 
เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 
เมตร ตาม แบบ 
คต.-01 
 
 

24. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบหมู่บา้น 
บา้นท่าวดั หมู่ท่ี 7 
 
 
 

347,600.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 265 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
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25. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบุญชูร่วม สุข 
บา้นนาสมบูรณ์ 
 
 
 

149,000.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 259 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 
 

26. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายขามพฒันา- 
ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 22 
 
 
 

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 140 
เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 
เมตร ตาม แบบ 
คต.-01 
 
 

๒๗. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสาย บา้น
ชุมพล-หนองโข่ย 
 
 
 
 

348,000.00 กองช่าง 

-เพื่อใหป้ระชาชน
ไดใ้ชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ทัว่ถึง 
 
 
 
 

เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
20 ตน้ หมอ้
แปลง 30 KVA 
1 ชุด ระยะ ทาง
รวม 1,040 เมตร 
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๒๘. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ขดุลอกหนองโข่ย 
บา้นหนองโข่ย หมู่
ท่ี 6 
 
 

359,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้เกษตรกร
มีน ้าเพื่อการเกษตร
เพียงพอ 
 - เพื่อปรับปรุง
ไม่ใหมี้ความต้ืน
เขิน 

ขนาดกวา้ง 72 
เมตร ยาว 72 
เมตร ลึก 4.50 
เมตร 
 
 

๒๙ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างร้ัวรอบท่ี
สาธารณะ หนองบะ
กลาง ม.1 
 

293,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกนัการ
บุกรุกท่ีสาธาณะ 
 
 
 

สูง 1.50 เมตร 
ความยาวร้ัว 922 
เมตร 
 
 
 

3๐. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ต่อเติมท่ีท าการ 
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้
 

282,000.00 กองช่าง 

-เพื่อใหมี้สถานท่ี
รองรับการบริการ
ประชาชนเพียงพอ 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 10.50 
มตร สูง 2.50 
เมตร 
 
 

3๑. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
 

30,000.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัติดยาเสพ
ติด  
-ป้องกนัปัญหายา
เสพติด 
 

100 คน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

3๒. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

จดัท าเวบ็ไซต ์อบต. 
 
 
 
 

20,000.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อใชเ้ป็น
ช่องทางในการ
เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารทาง
ราชการของ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใต ้
แก่ประชาชน 

1 เวบ็ 
 
 
 
 
 

3๓. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

เฝ้าระวงัและลด
อุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม่
,สงกรานต)์ 

27,908.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อลดและ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ี
จะเกิดข้ึน และเป็น
การใหบ้ริการ
ประชาชน 

2 คร้ัง/ปี 
 
 
 

3๔. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

อบรมป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 
 
 
 

60,000.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในการ
บริการประชาชน 

50 คน 
 
 
 

3๕. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

รณรงคก์ าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 
 

27,000.00 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

- เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
ต าบล - เพื่อใหก้าร
ก าจดัขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

10 หมู่บา้น 
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3๖. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคมบา้น คอ้
ใต ้ม.1 
 
 

65,000.00 กองช่าง 

- เพื่อปรับปรุง
ศาลาประชาคมให้
มีความแขง็แรง 
 
 

ขนาดกวา้ง 4.70 
เมตร ยาว 13 
เมตร 
 
 

๓๗. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

การประชาสัมพนัธ์ 
เชิญชวน อ านวย
ความสะดวก
ร่วมงาน รัฐพิธี 
 
 

๒๐,๐๐0.00 
กอง

การศึกษา 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์
อนัเป็นศูนยร์วม
จิตใจของชาติ 

ตามแนวนโบ
บาย และ
หนงัสือสั่งการฯ 
 
 
 

๓๘. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ต่อเติม/ซ่อมแซม
บา้นพกัขา้ราชการ 
 
 

142,000.00 กองช่าง 

- เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ขา้ราชการ 
 
 

2 หลงั 
 
 
 

๓๙. 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

พฒันา
ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บ รายไดโ้ดย
การจดัท า ปรับ
ขอ้มูล แผนท่ีภาษี 

150,000.00 กองคลงั 

-เพื่อพฒันาระบบ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษี
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 
 

10 หมู่บา้น 
 
 
 

๔๐ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร

ก่อสร้างถนน คสล.
สายสระแดง- วงับกั
ตู ้
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 199 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
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จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

   
 

๔๑ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บา้น ค า
เจริญ 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

๔๒ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บา้น
หนองโข่ย 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 37 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ตาม แบบ 
คต.- 01 -ขนาด
กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

๔๓ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บา้นท่า
วดั 
 
 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑๒๕ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๕๐๐    ตร.ม. 
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๔๔ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยบุญชูร่วม
สุข 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑๙๙ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๗๙๖     ตร.ม. 

๔๕ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นขาม-ทาง
หลวงหมายเลข 
๒๒ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๘๐๐    ตร.ม. 

๔๖ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นหนองแค-
ป่าชา้สาธารณะ 
บา้นหนองแค ม.๒ 
 

๙๙๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๓๖๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๑,๔๔๐ ตร.ม. 

๔๗ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. ภายใน
ต าบลคอ้ใต ้บา้น
ขาม ม.๓ 
 
 

๒๔๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายใน
ต าบล พื้นท่ี 
๓๖๖.๙๖ ตร.ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๘ 
ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นขาม-ทาง

๔๐๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑๔๕ 
เมตร หนา 0.15 
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บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

หลวงหมายเลข 
๒๒ 
 
 

 
 

เมตร  หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๕๘๐    ตร.ม. 

๔๙ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยเรียบ
หนองบองใหญ่ 
บา้นขาม ม.๓ 
 

๙๑,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๓๓ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร     หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ ๑๔๘ ตร.ม. 

๕๐ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางสระแดง-
วดัใหม่บา้นหนอง
กุง บา้นชุมพล ม.๔ 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๑๔๕ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๗๒๕    ตร.ม. 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

๕๑ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บา้น ค า
เจริญ ม.๕ 
 
 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๑๔๕ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ ๗๒๕ ตร.
ม. 
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๕๒ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นท่าวดั-ชุม
พล บา้นท่าวดั ม.๗ 
 
 
 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๙๕ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ ๓๘๐ ตร.ม. 

๕๓ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยบุญชูร่วม
สุข 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 
๓.๕๐ เมตร ยาว 
๒๑๔ เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
หรือพื้นท่ีไม่
นอ้ยกวา่ ๗๔๙ 
ตร.ม. 

๕๔ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยสุข
พฒันา ๒ บา้นขาม
พฒันา   ม. ๙ 
 
 
 

๑๖๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๘๕ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ ๒๕๕ ตร.
ม. 
 

๕๕ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางขามพฒันา-
ดอนป่ากา้ว บา้น
ขามพฒันา ม.๙ 
 
 

๓๓๓,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑๒๑ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   หรือ
พื้นท่ีไม่นอ้ย
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กวา่ ๔๘๔ ตร.
ม. 

๕๖ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้า ซอยสวา่งพฒันา 
๑ บา้นคอ้ใต ้ม.๑ 
 
 

๒๐๒,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแกไ้ขปัญหา
น ้าท่วมขงัถนน  
 
 

ขนาดกวา้ง 
๐.๖๔ ม. ลึก 
๐.๖๒ ม. ยาว 
๙๑ ม. พร้อมบ่อ
พกั จ  านวน ๔ 
บ่อ 

๕๗ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ
ประปาหมู่บ้าน ผิว
ดินขนาดกลาง บา้น
หนองโข่ย  ม. ๖ 
 

๒,๒๑๙,๐๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภค 
 

ประปาผวิดิน
ขนาดกลาง 
 
 

๕๘ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขุดลอกหนองแค 
บา้นหนองแค ม.๒ 
 

๔๘๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพื่ อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภคและ
ท าการเกษตร 

ขนาดกวา้ง ๓๔ 
ม. ยาว ๑๑๘ ม. 
ลึก ๓ ม. 
 

๕๙ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ขุดลอกล าห้วยปอ
แดง บา้นท่าวดั ม.๗ 
 
 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพื่ อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ท าการเกษตร 
 
 

ขนาดกวา้ง ๑๔ 
ม. ยาว ๒๕๐ ม. 
ลึก ๒ ม. พร้อม
ปรับปรุงสันฝาย 
สูง ๑ ม. 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

๖๐ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ประปาผิวดิน บ้าน
คอ้ใต ้ม.๑ 
 

๙๖,๕๐๐.๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภค 
 

ระบบประปา ๑ 
แห่ง 
 
 

๖๑ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ประปาภูเขา บ้าน
ชุมพล ม.๔ 
 

๔๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภคและ
ท าการเกษตร 

ระบบประปา
ภูเขา ๑ แห่ง 
 

๖๒ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขุดลอกหนองบะ
กลาง บา้นคอ้ใต ้ม.
๑ 
 

๑,๘๒๖,๐๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้ า
ในการอุปโภคและ
ท าการเกษตร 

ดินขดุไม่นอ้ย
กวา่ 
๓๐,๖๗๗.๔๕ 
ลบ.ม. 
 

๖๓ 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ด้านโทค
โนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศพด.  ขาม
พฒันา 

๓๐,๗๐๐.๐๐ 
กอง

การศึกษา 

- เพื่ อ เส ริมส ร้ า ง
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
พัฒ น า ก า ร ข อ ง
เด็กๆ 
 

DLTV จ านวน 
๑ เคร่ือง 
 
 

๖๔ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นขาม-ต าบล
หนองหลวง บ้าน
ขามพฒันา ม.๙ 

๔,๙๔๙,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชน
สั ญ จ ร มี ค ว า ม
สะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว 
๑,๗๔๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
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จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

  ตาม หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๘,๗๐๐ ตร.ม. 

๖๕ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านขาม-แยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒ บา้น
ขามพฒันา ม.๙ 

๗,๒๕๕,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชน
สั ญ จ ร มี ค ว า ม
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๖ 
เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตาม หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๑๒,๐๐๐ ตร.ม. 

๖๖ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ส า ย ห น อ ง โ ค ก
กลาง-ดอนป่าก้าว 
บา้นขามพฒันา ม.๙ 
 

๓,๐๑๗,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชน
สั ญ จ ร มี ค ว า ม
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกวา้ง ๔ 
เมตร ยาว 
๑,๐๑๕ เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตาม หรือพื้นท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 
๔,๐๖๐ ตร.ม. 

๖๗ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

จัด ซ้ื อ รถบรร ทุ ก
ดีเซล 
 
 
 

๘๕๔,๐๐๐.๐๐ ส านกัปลดั 

-เพื่อให้การปฏิบติั
ร า ชก า ร เ ป็ นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 
 
 

รถบรรทุกดีเซล 
จ านวน ๑ คนั 
 
 

๖๘ 

ยทุธศาสตร์
การ
พฒันาการ
บริหาร
จดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นหนองแค-
ป่าชา้สาธารณะ 
บา้นหนองแค ม.๒ 
 
 

๙๙๙,๐๐๐.๐๐ 
 

กองช่าง 
 

- เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกวา้ง 
๔.๐๐ ม. ยาว 
๓๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 
๑,๔๔๐ ตร.ม. 
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 ไหล่ทางเฉล่ีย
ขา้งละ ๐.๕๐ ม. 

 
 

ประธาน สั่งพกัการประชุมขัว่คราว รับประทานอาหารกลางวนั นดัประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
13.00 น. เลขาฯเชิญผูม้าประชุมและผูเ้ขา้ร่วมประชุมท าการประชุมต่อ 
 

 
 

ส่วนที ่3  
ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  
๑. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น          
๑.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  
 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 9 90 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
ปริมาณ  

10 7 70 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 8 80 

5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 52 86.67 
 5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ 5 5 8.33 
 5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 5 8.33 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง  
5 4 6.67 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 6.67 
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 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 6.67 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 4 6.67 
 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  5 4 6.67 
 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ  
5 4 6.67 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 8.33 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการ
งบประมาณ  

5 5 8.33 

 5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

5 4 6.67 

 5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5 4 6.67 
รวมคะแนน  100 84 86.67 

 
  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพฒันา ไดค้ะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล เน่ืองจากในพื้นท่ีมีการพฒันาดา้นต่างๆ มากข้ึนประเด็นน้ีจึงมีคะแนน
สูงสุด 

  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ได้คะแนน
ต ่าสุด7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล เน่ืองจากปริมาณโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจ านวนมากเกินไป 
จึงท าใหค้ะแนนในประเด็นน้ีมีคะแนนต ่าสุด 
  3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ๘๖ โครงการ ได้คะแนน                
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของคะแนนในความชดัเจนของช่ือโครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตแ้ละด าเนินการเพื่อให้การพฒันาบรรลุตาม
วิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตท่ี้ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง              
อ่านแลว้เขา้ใจไดว้า่จะพฒันาอะไรในอนาคต  

  4) พบว่าก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด ๘๖ โครงการ 
ไดค้ะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคะแนนทีมีมีวตัถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการตอ้ง
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ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มีความเป็นไปไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดักบัยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ไดน้ าไปจดัท าเป็นโครงการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้ง
จ่ายใหม่ จ  านวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7๙.๐๗ ของโครงการทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 
2561-256๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน ๘๖ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสัญญา รวม ๔๕ โครงการ จ านวนเงิน ๑๘,๖๑๐,๔๔๒.๑๐ 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๓5 โครงการ จ านวนเงิน ๖,๗๕๑,๔๔๒.๑๐ บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ๑๓ ๖๐๓,๗๓๘.00 ๑๐ ๒๒๘,๗๓๘.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ๓2 ๑๘,00๖,704.10 ๒๕ ๖,๕๒2,704.10 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

- - - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว - - - - 

รวม ๔๕ ๑๘,๖๑๐,๔๔๒.10 ๓5 ๖,๗๕๑,๔๔๒.๑๐ 

   
   
ประธานสั่งพกัการประชุมชัว่คราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั นดัประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
เวลา 13.00 น. เลขาเชิญผูม้าประชุมและผูเ้ขา้ร่วมประชุมท าการประชุมต่อ 
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รายละเอียดโครงการงบประมาณองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม

แผน 
งบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมวชิาการ 

30,000.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 

2. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการแข่งขนักีฬา 

51,000.00 10,000.00 10,000.00 41,000.00 

3. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการก่อสร้าง
ร้ัวรอบสนามฟุต
ซอลบา้นหนองแค 

202,000.00 201,000.00 201,000.00 1,000.00 

4. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ก่อสร้างร้ัวตาข่าย
สนามฟุตซอลบา้น
ขาม 

187,000.00 174,000.00 174,000.00 13,000.00 

5. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

22,433.00 22,167.00 22,167.00 266.00 

6. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการขบัเคล่ือน
สัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั 

30,000.00 17,310.00 17,310.00 12,690.00 
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7. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการส ารวจ
ขอ้มูลสัตวแ์ละข้ึน
ทะเบียนสัตว ์

20,000.00 1,731.00 1,731.00 18,269.00 

8. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้
ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 
และการจดัท า
หนา้กากอนามยั
เพื่อการป้องกนั
ตนเอง 
 

50,450.00 49,145.00 49,145.00 1,305.00 

9. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายุ 
 

40,000.00 39,525.00 39,525.00 475.00 

๑๐. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

พฒันาคุณภาพ
การศึกษา ดา้นโทค
โนโลยสีารสนเทศ 
DLTV ศพด. ขาม
พฒันา 
 

๓๐,๗๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ 

๑๑. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

เยีย่มบา้นเพื่อ
ส่งเสริมสวสัดิการ
สังคม 
 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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๑๒. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 
 

ส่งเสริมความ
เขม้แขง็และพฒันา
ศกัยภาพผูพ้ิการ
และผูดู้แล 
 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 

๑๑,๑๖๐.๐๐ 
 
 
 

๑๑,๑๖๐.๐๐ 
 
 
 

๑๘,๘๔๐.๐๐ 
 
 
 

๑๓. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

พฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุ
 

40,000.00 
 

๒๕,๗๐๐.๐๐ 
 

๒๕,๗๐๐.๐๐ 
 

๑๔,๓๐๐.๐๐ 
 

1๔. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงระบบจ่าย
น ้าประปาหมู่บา้น
บา้นนาสมบูรณ์ 
 

203,000.00 198,000.00 198,000.00 5,000.00 

1๕. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า คสล.
รอบหมู่บา้นหนอง
แคสอง หมู่ท่ี 10 

387,000.00 377,000.00 377,000.00 10,000.00 

  ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม
แผน 

งบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1๖. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นขาม-
ทางหลวงแผน่ดิน 

397,900.00 376,000.00 376,000.00 21,900.00 

1๗. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้น
หนองแค-ป่าชา้ 

198,000.00 186,000.00 186,000.00 12,000.00 
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1๘. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายขา้ง
โรงเรียนบา้นขาม
(ขามเขตวทิยาคาร) 
หมู่ท่ี 3 

397,900.00 395,000.00 395,000.00 2,900.00 

1๙. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบา้น
ชุมพล-หนองกุง 
 

49,000.00 46,000.00 46,000.00 3,000.00 

๒๐. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยค าเจริญ 
14 หมู่ท่ี 5 
 

397,900.00 388,000.00 388,000.00 9,900.00 

๒1. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบ
หมู่บา้นท่าวดั หมู่ท่ี 
7 
 

347,600.00 340,000.00 340,000.00 7,600.00 

๒๒. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบุญชู
ร่วมสุข หมู่ท่ี 8 
 

149,000.00 138,000.00 138,000.00 11,000.00 

๒๓. 
ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นขาม

397,900.00 376,000.00 376,000.00 21,900.00 
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บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

พฒันา-ทางหลวง
แผน่ดิน 

2๔. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบา้นชุม
พล-หนองโข่ย 
 

348,000.00 341,390.10 341,390.10 6,609.90 

2๕. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขดุลอกหนองโข่ย 
 
 
 

359,000.00 330,000.00 330,000.00 29,000.00 

2๖. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงท่ีท าการ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใต ้
 
 

282,000.00 280,000.00 280,000.00 2,000.00 

2๗. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
 
 

30,000.00 17,764.00 17,764.00 12,236.00 

2๘. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

โครงการจดัท า
เวบ็ไซต ์องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
คอ้ใต ้
 
 

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 



44 
 

2๙. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
อุบติัเหตุทางถนน 
 

27,908.00 27,908.00 27,908.00 0.00 

 ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม

แผน 
งบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๓๐. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการรณรงค์
ก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 
 
 

27,000.00 20,886.00 20,886.00 6,114.00 

๓๑. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคมบา้นคอ้
ใต ้
 
 

65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 

๓๒. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ปรับปรุงต่อเติม/
ซ่อมแซมบา้นพกั
ขา้ราชการ 
 
 

142,000.00 117,000.00 117,000.00 25,000.00 

๓๓. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

พฒันา
ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายไดโ้ดย
การจดัท า ปรับ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษี 

150,000.00 5,756.00 5,756.00 144,244.00 
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๓๔. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายสระแดง-วงับกั
ตู ้
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๕. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบหมู่บา้นค า
เจริญ 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ 

๓๖. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายรอบหนองโข่ย  
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

๓๗. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บา้นท่า
วดั 
 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๘. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยบุญชูร่วม
สุข 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ 

๓๙. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นขาม-ทาง
หลวงหมายเลข 
๒๒ 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 495,๐๐๐.๐๐ 495,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๐. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นหนองแค-
ป่าชา้สาธารณะ 
บา้นหนองแค ม.๒ 
 

๙๙๗,๐๐๐.๐๐ ๕๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ 
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๔๑. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ขดุลอกหนองบะ
กลาง หมู่ท่ี ๑ บา้น
คอ้ใต ้
 

๑,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๔๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๒. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นขาม-
ต าบลหนองหลวง 
บา้นขามพฒันา หมู่
ท่ี ๙ 
 

๔,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ 

 ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม

แผน 
งบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๔๓. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นขาม
พฒันา-แยกทาง
หลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๒๒ 
บา้นขามพฒันา หมู่
ท่ี ๙ 
 

๗,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ 

๔๔. 

ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองโคก
กลาง-ดอนป่ากา้ว 
บา้นขามพฒันา หมู่
ท่ี ๙ 
 

๓,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐ 

๔๕. 
ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นขาม

๓๙๗,๙๐๐.๐๐ ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ ๓๗๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๙๐๐.๐๐ 
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บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
 

พฒันา-ทางหลวง
แผน่ดิน 
 
 

 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ียงัมิไดก้ารก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา รวม ๒๓ โครงการ จ านวนเงิน 
๘,๔๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดโครงการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ท่ียงัมิไดก้ารก่อหน้ี
ผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี 

 
ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม

แผน 
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน
อยา่งเขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื 

25,000.00 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

25,000.00 
 
 

๒. ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

รณรงคย์ุติความ
รุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

7,900.00 
 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

7,900.00 
 

๓. ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

10,000.00 
 

๔. ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

พน่หมอกควนั
ก าจดัยงุลาย 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
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๕ ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ทรัพยากร
มนุษย ์

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตท่ีท าการ 
อบต.คอ้ใต ้

๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ 

๖. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างร้ัวรอบท่ี
สาธารณะ
หนองบะกลาง ม.
๑ 

๒๙๓,๐๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๙๓,๐๐๐.๐๐ 

๗. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

จดัซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) 

 

๘๕๔,๐๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๘๕๔,๐๐๐.๐๐ 

๘. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
หนองแค-ป่าชา้
สาธารณะ บา้น
หนองแค ม.2 

999,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

999,000.๐๐ 

๙. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายใน
ต าบลคอ้ใต ้บา้น
ขาม ม.๓ 

๒๔๗,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๔๗,000.๐๐ 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ 
ช่ือโครงการตาม
แผน 

งบประมาณ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑๐. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
บา้นขาม-ทาง
หลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๒๒ 

๔0๗,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๔0๗,000.๐๐ 

๑๑. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง

๙๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๙๑,๐๐๐.๐๐ 
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บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ซอยเรียบหนอง
บองใหญ่ บา้น
ขาม ม.๓ 

  

๑๒. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
สระแดง-วดัใหม่
บา้นหนองกุง 
บา้นชุมพล ม.๔ 

49๘,000 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

49๘,000 

๑๓. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
รอบหมู่บา้น บา้น
ค าเจริญ ม.๕ 

49๘,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

49๘,000.๐๐ 

๑๔. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
บา้นท่าวดั- ชุม
พล บา้นท่าวดั ม.
๗ 

๒๗0,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๗0,000.๐๐ 

๑๕. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
ซอยบุญชูร่วมสุข 
บา้นนาสมบูรณ์ 
ม.๘ 

๒๐๒,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๐๒,000.๐๐ 

๑๖. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
ซอยสุขพฒันา ๒ 
บา้นขามพฒันา 
ม.๙ 

๑๖๗,๐๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๑๖๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๗. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
บา้นขามพฒันา-
ดอนป่ากา้ว บา้น
ขามพฒันา ม.๙ 

๔๘๔,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๔๘๔,000.๐๐ 
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๑๘. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างราง
ระบายน ้า ซอย
สวา่งพฒันา ๑ 
บา้นคอ้ใต ้ม.๑ 

๒๐๒,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๐๒,000.๐๐ 

๑๙. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น 
ผวิดินขนาดกลาง 
บา้นหนองโข่ย ม.
๖ 

๒,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ 

๒๐. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขดุลอกหนองแค 
บา้นหนองแค ม.
๒ 

๔๘๔,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๔๘๔,000.๐๐ 

๒๑. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ขดุลอกล าหว้ยปอ
แดง บา้นท่าวดั ม.
๗ 

๒๒๐,000.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๒๐,000.๐๐ 

๒๒. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาผวิดิน 
บา้นคอ้ใต ้ม.๑ 

๙๖,๕00.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๙๖,๕00.๐๐ 

๒๓. ยทุธศาสตร์
การพฒันาการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา บา้น
ชุมพล ม.๔ 

๔๔,๐00.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๔๔,๐00.๐๐ 

  

 
ส่วนที ่4 

   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑.  สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
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      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผย
ขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมดว้ย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู ้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบในท่ี เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลา ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี     

ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดั 

ท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใตจึ้งขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ มา เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหาร
จดัการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้

 
๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  1. โครงการท่ีน ามาบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการท่ี
ส าคญั และจ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บ
จดัสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ  

2. ควรมีการส ารวจโครงการท่ีจะด าเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถว้น เพื่อสะดวกต่อ 
การบริหารจดัการ 
  3. ในปีท่ีผ่านมาได้บรรจุโครงการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาท้องถ่ินไวม้ากเกินไปจึงท าให้         
ไม่สามารถปฏิบติังานไดค้รบตามแผนพฒันา  งบประมาณมีขีดจ ากดั  ในการจดัท าแผนพฒันาคร้ังต่อไปเห็น
ควรบรรจุโครงการในแผนพฒันาตามงบประมาณท่ีมีอยูห่รือใกลเ้คียงกบัจ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณตามลกัษณะของโครงการซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต้ และท าให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่าง
ครอบคลุม            

๓. ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้    
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  ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมติังบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลงั  เพราะสะทอ้นให้เห็นถึงความลม้เหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากขาดการ
วเิคราะห์การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งรอบดา้น ควรมีการตั้งงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมท่ีไดต้ั้งงบประมาณในขอ้บญัญติัแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเ้สร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบา้ง โดยเนน้ประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคญั  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาควรค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นเร่ืองของ
ความพร้อมดา้นพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม และสถานะทางการเงิน 
การคลงัของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ทั้ งน้ีเพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้
ใต ้       ให้มากข้ึนทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเม่ือเสร็จส้ินโครงการโดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้รวมถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้
มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้และมีฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนั เพื่อสามารถใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและสามารถแกไ้ขปัญหาเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง
ดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชน ชุมชน ใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพฒันาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยา่งทัว่ทัว่ถึง  
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕6๒ – กนัยายน ๒๕๖๓) เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอ้สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้จึงได้ด าเนินการน าเขา้ขอ้มูลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในระบบ e-plan  และได้น าขอ้มูลในระบบอีแพลนดงักล่าวมาใช้ในการ



53 
 

ติดตามและประเมินผลแผนคร้ังน้ี  ซ่ึงในคร้ังน้ีก็ยงัควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผล
ต่อไปในคร้ังหนา้ ดงัน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตค้วรมีเสนอการก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  
ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวดั
คุณภาพของแผนมาใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

3. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินควรเห็นความส าคญั   ในการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

4. ผูบ้ริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า
โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณมากกวา่โครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้ส้ินปีงบประมาณ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาได ้ และ
อาจท าให ้
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ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   
  5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
   

นายก  ภายใต้สถานการณ์โควิด มีผลกระทบเกิดกับพ่ีน้องประชาชนขึ้นมากมาย ขอให้สมาชิก อบต.
เราได้สอดส่องดูแลร่วมกันกับฝ่ายปกครอง อสม. เพ่ือไม่ให้โรคร้ายมาระบาดที่บ้านเรา 
ที่ประชุม ทราบ /ปฏิบัติ 
นายก  โครงการก่อสร้างต่างๆ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและกันเงินเบิกเหลื่อมปี ก าลัง
ด าเนินการและได้ขอตัวผู้อ านวนการกองช่าง อบต.บ้านถ่อนมาช่วยควบคุมงานให้ อาจจะล่าช้าไปบ้าน เพราะเรา
ไม่มีนายช่าง ไม่มี ผอ.กองข่างที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุม  ทราบ 
ประธาน  สอบถามที่ประชุมมีเรื่องน าเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน  กล่าวขอบคุณผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้จดบันทึกฯ  (ลงชื่อ) 
     (นางสุพัตรา ใบภักดี)                (นายอดุลย์   พันธ์วงศา)   
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ        

   (ลงชื่อ)           (ลงชื่อ) 
     (นายวีรวัฒน์  สุขเสริม)                 (นายถวิล   รันวงศา)   
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ       
 

    (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)                     
                        (นายสุบรรณ  ชนะกิจ)                (นางทิวารัตน์  โสภาบุญ)   
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ       
            

        สภา อบต.ค้อใต้ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่  ..................................................................  

(ลงชื่อ)                                      ผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
           (นายเอกสิทธิ์ จินดา) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
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