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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน 2563) 

ส่วนที่  1 
 

 
 

 
 

   เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลตามนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

2.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

1.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

บทน า 



- 2 - 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน 2563) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่ เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 29 (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี หนึ่ งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
28     

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  ข้อ 28   

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  2  ประการ  
ดังนี้ 

5.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี  

5.2  การติดตามประเมินผลรายโครงการ  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนด
แบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 

1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

6.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลส านักตะคร้อเป็นต าบลขนาด
กลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่า
อยู่อาศัยและมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
  “ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีความสุข” 
2.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4.  แนวทางการการพัฒนา   
 1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
    1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
       2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
       3.  ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา 
      4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

กลยุทธ์ 
       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2.  ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและส่ง 
               น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 

       3.  การพัฒนาคุณภาพ และบริหารจัดการแหล่งน้ า 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
          1.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน 2563) 

                         และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
          2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
          3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
          4.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอ านวย  
                          ความสะดวกความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยว 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ 

       1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
       5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

  5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้   
                          เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       3.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       4.  การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ 
       5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
                         อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
       6.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  
       7  ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพ่ิมการ  

                          ผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและ 
                          สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

       3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
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ส่วนที่ 3 
   
 
 
แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
    1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามข้อบัญญัติ 2563) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ที่บรรจุใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
2561-2565 
(เฉพาะปี 63) 

(1) 

จ านวน
โครงการที่
บรรจุใน

ข้อบัญญัต ิ
2563 

     
     (2) 

จ านวน
โครงการที่

เบิกจ่ายจาก
ข้อบัญญัติ 

2563 
 

(3) 

โครงการ
จ่ายเงิน

สะสมและ
เงินส ารอง

จ่าย 
 

     (4) 

จ านวน
โครงการที่

เบิกจ่ายจากเงิน
สะสมและเงิน
ส ารองจ่าย

2563 
        (5) 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 303 23 23 7 7 

2.พัฒนาแหล่งน้ า 37 0 0 35 35 

3.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 4 1 0 0 

4.พัฒนาด้านสังคม 63 34 23 0 0 

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 39 15 8 0 0 

6.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 8 7 0 0 

รวม 467 84 62 42 42 

สรุปผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี 2563 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น = 467    โครงการ 
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 2563 = 84      โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 84/467*100  = 17.99  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    

โครงการทีบ่รรจใุน

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

โครงการทีบ่รรจใุนขอ้บญัญัต ิ

2563 

ชดุขอ้มลู1 467 84
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โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 2563 =  84 โครงการ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้  =  62 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 62/84*100  =  73.81 
 
 

            
 
 
 
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินส ารองจ่าย    =   42 โครงการ 
โครงการที่สามารถเนินการกได้   =   42 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 42/42*100   =   100   
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ส่วนที ่4 สรุปผลด าเนินงานแต่ละโครงการ
1)ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐาน

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหิน จากลานมันนายโจ ถึง สาย
ทุง่น้อย หมู่ที ่1  P 492,000    472,000    

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที ่2
 P 250,000    232,200    

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที ่3
 P 65,000     57,000     

4 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที ่4
 P 143,000    124,500    

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเท่ห์ ซอยสดชื่น หมู่ที ่5
 P 284,000    253,000    

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที ่6
 P 65,000     57,000     

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที ่7
 P 251,000    225,500    

8 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ ์ถึง
 ถนนก าลังเอก หมู่ที ่8  P 332,000    288,000    

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกออกจากหนองไอ้
เขียว หมู่ที ่9  P 107,000    94,500     

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึง โคกสมบูรณ์  หมู่ 10 
บ้านศิลาทอง  P 250,000    232,200    

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวนิราวร
รณ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที ่11  P 251,000    225,500    

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที ่12
 P 391,000    347,500    

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง หมู่ที ่13
 P 200,000    197,000    

14 ปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที ่14
 P 250,000    247,000    

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที ่15
 P 399,000    357,000    

 -12-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

16 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรม
ใหม่ถึง บ้านช่างศักด์ิ  หมู่ที ่16  P 220,000    209,500    

17 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอดั สายบ้านหนองโพธิ ์ถงึ ทุง่
ใหญ่ หมู่ที2่  P 35,000     15,800     

18 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร 
ถึง บ้านเกาะลอย หมู่ที ่3  P 69,000     31,700     

19 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านท านบเทวดา
 ถึง ห้วยหางหมา หมู่ที ่5  P 37,000     16,000     

20 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา
 ถึง บ้านท านบเทวดา หมู่ที ่6 บ้านชุมชนพัฒนา  P 95,000     44,000     

21 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเล่ียงเมือง บ้าน
โนนสมบูรณ์ ถึง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที ่7 – 14  P 116,000    54,000     

22 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง
 บ้านถนอมเขต หมู่ที ่9  บ้านวังกะทะ ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 P 54,000     25,000     

23 เกรดปรับเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านศิลาทอง ถึง
 บ้านวังโป่ง หมู่ที ่10 บ้านศิลาทอง  P 35,000     15,800     

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

 -  -  -

รวม  23 โครงการ / เบิกจ่าย 23 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

 -13-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 ค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน  P      20,000            -   

3.2 แผนงานการเกษตร 

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 P

     20,000            -   

2 กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 P

     10,000      10,000

3 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยรณรงค์การใช้ปุย๋ชีวภาพ
 P

     20,000            -   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว และสถานศึกษา
 P

     20,000            -   

2 รวมพลังเยาวชนท างานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  P

     20,000            -   

3 อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน  P

    250,000            -   

4 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
 P

  8,684,400   8,324,900

5 จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ
 P

  2,209,000   2,169,600

6 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 P

     18,000      18,000

รวม  6  โครงการ / เบิกจ่าย 3 โครงการ

รวม  3 โครงการ / เบิกจ่าย 1 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

รวม  1 โครงการ / ไมม่กีารเบิกจ่าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

 -14-
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
 P

    250,000            -   

2 แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 P

     15,000            -   

3 แข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน
 P

     20,000      28,570 โอน
งบประมาณ

เพิ่ม

4 งานพระราชพิธีและวันส าคัญของชาติและวันส าคัญของชาติ  P 25,000     5,770       

5 จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีดอยเจดีย์ และนมัสการรูป
หล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  อ าเภอเทพารักษ์  P

       5,000            -   

6 จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีอ าเภอเทพารักษ์
 P

     20,000            -   

7 จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
 P

    150,000      99,374

8 จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2563
 P

     50,000            -   

9 สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
 P

     50,000            -   

10 หนูน้อยนักปฏิบัติธรรม
 P

       5,000        2,180

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  การศึกษาปฐมวัยของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  P

       5,000          300

2 ทัศนศึกษานอกสถานทีข่องเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 P

     30,000 17,316     

รวม  10  โครงการ / เบิกจ่าย 4 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

3 ผลิตส่ือด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  P        5,000 3,925       

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)  P

    338,100 313,620    

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  P

     45,940 29,380     

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าส่ือการ
เรียนการสอน)  P

    117,300 132,600    

7 ค่าอาหารเสริม (นม)  P   1,130,650 855,328.58  

8 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ าบลส านัก
ตะคร้อ  P

    2,032,000 1,911,800    

4.3.2 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563
 P

     50,000 29,652     

2 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
 P

     60,000 59,200     

3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
 P

     45,000 12,305     

4 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
 P

    100,000 100,000    

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แผนงานสาธารณสุข

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 พระราชด าริด้านสาธารณสุข  P     320,000 320000
2 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  P      80,000      76,088

3 ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์  P      10,000            -   

รวม  4  โครงการ / เบิกจ่าย 4 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

รวม  8  โครงการ / เบิกจ่าย 8 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

 -16-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
 P

     20,000      18,650

5 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 P

     76,000      50,400

6 อาหารปลอดภัย
 P

     10,000            -   

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 การรณรงค์เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
 P

     20,000 3,830       

2 ด่านชุมชน
 P

       5,000            -   

3 อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 P

     10,000 8,832       

4 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 P

     20,000            -   

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 วันท้องถิ่นไทย  P        3,500 450         

2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน  P

     15,000 -          

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารส านักงาน อบต.ส านักตะคร้อ
 P

     20,000 19,995     

4 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล
 P

       5,000 -          ไม่ได้
เบิกจ่าย

5 จัดการเลือกต้ังคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีต าแหน่งว่าง
หรือเลือกต้ังใหม่  P

    450,000 -          

6 สร้างสรรค์งานประติมากรรมประจ าท้องถิ่น  P      55,000 -          

รวม  4  โครงการ / เบิกจ่าย 2 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ

รวม  6  โครงการ / เบิกจ่าย 4 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

7 อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชน ต าบลส านักตะคร้อ

 P

    450,000 424,480    

8 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของคณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  P

     15,000 -          

9 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง  P

     15,000 10,375     

10 ส ารวจและปรับปรุงแผนทีภ่าษี
 P

100,000    100,000    

11 ออกบริการการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่  P 2,500       2,500       

ยทุธศาสตร์ที ่6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม)้

ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล  P

     10,000      10,000

2 กิจกรรมรักษาป่ามเหศักด์ิ สักสยามมินทร์
 P

     10,000      10,000

3 จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น  0 ประจ าปี  2563
 P

     30,000      10,500

4 จัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง
 P

     20,000      17,920

5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ
 P

     10,000        9,990

6 ส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
 P

       5,000          990

7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
 P

     10,000            -   

8 ปลูกต้นไม้เพือ่แม่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  P

       5,000        4,980

รวม  8  โครงการ / เบิกจ่าย 7 โครงการ

รวม  11  โครงการ / เบิกจ่าย 6 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ หมาย

เหตุ



5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.3 แผนงานการบริหารทั่วไป

ด าเนินการแล้ว ไมไ่ดด้ าเนินการ  ที่ตัง้ไว้  เบิกจ่าย

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกวา่ 19 นิ้ว ราคา 17,000 บาท
 จ านวน 2 เคร่ือง

 P 34,000       32,000       

ต้ังรายการใหม่

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน ราคา 16,000 บาท 
จ านวน 1 เคร่ือง

 P

16,000       15,900       ต้ังรายการใหม่

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จ านวน 2 เคร่ือง  P

5,000        5,000        ต้ังรายการใหม่

4 ซุ้มฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
พร้อมตัดต้ัง  P

100,000     99,000       

5 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  P 9,500        9,000        

6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  P 1,400        1,400        

7 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด  P 40,200       39,500       ต้ังรายการใหม่
ไม่น้อยกวา่ 30,000 BTU จ านวน
 1 เคร่ือง

165,900    162,300    รวม 7 รายการ

 -19-
บัญชคุีรภณัฑ์/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณผลการด าเนินงาน



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  P 1,160,000 1,145,979

บ้านวังกะทะ หมู่ที ่ 9 ถึง โนนแหน

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  P 447,000 444,000

บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที ่ 11 ถึงบ้านหัวสระ

3 ก่อสร้างถนนยกคันดิน  บ้านหัวสระ  หมู่ที ่4  P 499,000 497,000

สายวิณย์ณา ถึงเกาะลอย

4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองโคกเต่า ถึง  P 498,000 497,000

ดอนตาวิง บ้านวังกะทะเหนือ 

5 ปรับเกรดเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด  P 33,600 32,600

 สายสระขุนชนะ ถึงสามแยกวังอ่าง หมู่ที ่ 1

6 ปรับเกรดเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด  P 44,500 43,500

สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  หมู่ที ่ 4

7 ปรับเกรดเกล่ียซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด  P 42,000 41,000

สายรอบป่าแดนสงฆ ์หมู่ที ่8 - หมู่  10

8 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 310,000 309,500

เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพืน้ทีต่ าบลส านักตะคร้อ

(พืน้ที ่ หมู่ที ่  11  จ านวน  2  บ่อ)

9 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 155,000 154,500

เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพืน้ทีต่ าบลส านักตะคร้อ

(พืน้ที ่ หมู่ที ่  3  จ านวน  1  บ่อ)

10 ก่อสร้างหอถังประปา  หมู่ที ่15 บ้านวังกะหาด  P 380,000 379,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

11 ก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที ่ 2 บ้านหนองโพธิ์  P 380,000 373,500 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
ทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารอง ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
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 งบประมาณ
ที่



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

12 ก่อสร้างหอถังประปา  หมู่ที ่10  บ้านศิลาทอง  P 380,000 378,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

13 ก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที ่ 12  บ้านโนน  P 380,000 374,500

ทองหลาง

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้นวังมะนาว หมู่ที ่ 12 - หมู่ 8  P 498,000 487,500

บ้านโนนทองหลาง

15 ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527  บ้านวังกะหาด  P 498,000 497,500 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

16 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสระวัดหนองโพธิ ์  P 278,000 277,000

หมู่ที ่ 2

17 ขุดลอกสระวัดหนองโพธิ ์ หมู่ที ่2  P 498,600 497,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

18 ขุดลอกคลองสายโกรกผ้ึง หมู่ที ่ 4  P 496,000 487,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

19 ขุดลอกคลองชันโพรง  ตอนล่าง  หมู่ที ่12  P 497,000 479,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

20 ขุดลอกคลองขุนชนะ ท านบตอนบน  หมู่ที ่1  P 494,000 477,000 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

21 ก่อสร้างวางท่อจากบ่อเจ๊กเต้ิลถึงสระน้ าบ้าน  P 498,800 497,800

โนนสมบูรณ์    หมู่ที ่ 7  บ้านโนนสมบูรณ์

22 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 154,000 153,000

เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพืน้ทีต่ าบลส านัก
ตะคร้อ (พืน้ที ่หมู่  4  จ านวน  1  บ่อ)

23 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 256,000 255,000

เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพืน้ทีต่ าบลส านัก
ตะคร้อ (พืน้ที ่หมู่  7  จ านวน  1  บ่อ)

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ

หมายเหตุ
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ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

24 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 154,000 153,000

 
เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพืน้ทีต่ าบลส านัก
ตะคร้อ (พืน้ที ่หมู่  11  จ านวน  1  บ่อ)

25 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาความ  P 154,000 153,000

เดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพืน้ทีต่ าบลส านัก
ตะคร้อ (พืน้ที ่หมู่  14  จ านวน  1  บ่อ)

26 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  มข.  2527  P 498,000 492,500

บ้านท านบเทวดา  (จุดที ่2  ตาหุน)

27 ขุดลอกคลองชันโพรงตอนล่าง  หมู่ที ่ 2  P 495,000 466,000

บ้านหนองโพธิ์

28 ขุดลอกแหล่งน้ า อุปโภค - บริโภค ในเขตต าบล  P 169,000 168,500

ส านักตะคร้อ  หมู่ที ่ 4  บ้านหัวสระ

29 ขุดลอกคลองสายตะหลุกเตย บา้นท านบเทวดา  P 489,000 433,700

หมู่ที ่ 5

30 ขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน  บ้าน  P 489,000 488,000

ท านบเทวดา  หมู่ที ่ 5

31 ขุดลอกคลองพ่อใหญ่บุญ  บ้านท านบเทวดา  P 491,300 490,300

หมู่ที ่ 5

32 ขุดลอกแหล่งน้ า อุปโภค - บริโภค ในเขตต าบล  P 200,000 199,500

หมู่ที ่ 14  บ้านเทพารักษ์

33 ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข. 2527  บา้นส านักตะคร้อ  P 493,000 491,500

หมู่ที ่ 1 

34 ขุดลอกหว้ยจับพง  บา้นส านักตะคร้อ  หมู่ที่  1  P 485,900 485,000

ช่วงนานางมาถงึโรงสูบประปา (เกา่) บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14

35 ขุดลอกคลองล าชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์  P 495,000 494,000

 หมู่ที ่ 2

36 ขุดลอกคลองโกรกหอยบ้านหัวสระ  หมู่ที ่4  P 230,400 229,700 เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

ที่

เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม
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โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ

หมายเหตุ



ด าเนินการ
แล้ว

ไมไ่ด้
ด าเนินการ

 ทีต่ั้งไว้  เบิกจ่าย

37 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านท านบเทวดา หมู่ที ่5  P 211,000 210,000 เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

38 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  P 222,000 215,500

บ้านท านบเทวดา  หมู่ที ่ 5

39 ขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู6่  P 218,000 217,000 เบกิจ่ายจาก
ทนุส ารอง

40 ขุดลอกคลองล ากุ้งกั้ง  บ้านวังกะทะ  หมู่ที ่9  P 466,000 465,500 เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

41 ขุดลอกสระน้ าบ้านศิลาทอง  หมู่ที ่ 10  P 163,000 149,500 เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

42 ขุดลอกสระน้ าบ้านเทพารักษ์  หมู่ที ่ 14  P 159,900 159,400 เบกิจ่ายจาก
เงินสะสม

รวม 42 โครงการ 15,161,000 14,939,479

เบกิจ่ายจาก
เงินทนุส ารอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ

หมายเหตุ
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ส่วนที่  4 

 
 

 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง   

2.  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563    จ านวน    467  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ                       จ านวน     84  โครงการ 
  โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินส ารองจ่าย จ านวน     42  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  26.98  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (84+42 = 126) (126/467*100 = 26.98 ) 

3. ผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ     จ านวน   84   โครงการ 
  โครงการที่ด าเนินการ                                   จ านวน    62  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  73.81  ของการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ 

4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมในพ้ืนที ่
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีลานรับซื้อผลทางเกษตรจ านวนมาก 

อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (2)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(3)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง  เช่น ถนน ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
  
   
    

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/และข้อเสนอแนะ 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 

(1) ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
(2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน   
(3) ประชาชนยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
(4) มีสภาพแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ  

จุดอ่อน 
   คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วน

ใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
ในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ   
4.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(1)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ 
(2)  อบต.ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(3)  อบต.มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(4)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ได้รับ

ความเสียหาย 
(5) ช่วงต้นปี  2563 มีโรคระบาด (COVID-19)  
อุปสรรค 
 (1)  อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะซื้อรถน้ าเพ่ิมเพ่ือบริการประชนชนได้ทั่วถึง  
 (2)  อบต.ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
 (3)  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุที่เกิดขึ้นได้ 
 (4)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คงทน

ถาวรได ้   
 (5) การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น สงกรานต์ กีฬา และอีกหลายๆ โครงการ ที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้เนื่องจากมโีรคระบาด (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
(3)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 

5.  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 อุปสรรค 

(1)  อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
(2)  อบต.มีงบประมาณที่จ ากัด      
(3)  อบต.มีพ้ืนที่กว้าง การบริการในด้านต่าง ๆ จึงไม่ทั่วถึง   
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ข้อเสนอแนะ  
      (1)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(2)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 95  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(3)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ควรพิจาณาโครงการที่เร่งด่วนและประชาชนมีความเดือนร้อน 

และควรค านึกถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาในแต่ละโครงการ 
 
 


