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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเป็นเคร่ืองมือ
ในการแปลงนโยบายคณะผูบ้ริหาร ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่
จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่   1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต   ด้านการวางแผน ส่ง เสริมการลงทุน  ด้านการบริหารจัดการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร เพื่อวัดผลการด าเนินงาน
ว่าสามารถปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดท า
รายงานเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตต่อไป  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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บทที่ 1 
  บทน ำ 

 

----------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 - 
29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส านักปลัด 
ในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ความหมายของการติดตามและประเมินผล  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท า
ให้เห็นความ 
จ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน             
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึง            
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 

 การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 
1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ใน

แผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก

ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพ้ืนฐานจะท าให้เราทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จ และควรสานต่อ 
6) ไดเ้รียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง  ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการโดยให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงสรุปเป็นผลด าเนินการใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2563 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2563 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)รายงานภายในเดือนตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 



บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

----------------------------------- 
 

  การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกคนทุกฝ่าย
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดการ ร่วมรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาไปร่วมกัน 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
การทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
และกิจกรรมทีไ่ด้ก าหนดไว้ ส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้มีการก าหนดการพัฒนาไว้ 
ดังนี้ 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา วิสัยทัศน์การพัฒนา

 “ คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม        

                         พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
3) ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
4) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
5) พัฒนาบริการสาธารณะ 
6) พัฒนาบริการด้านโทรคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3) การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
4) การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
6) การพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตร 
2) ส่งเสริมครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3) ส่งเสริมการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4) ส่งเสริมการด าเนินงานของ ศก.บต. 
5) ส่งเสริมระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
6) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรป่าไม้ 
2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3) การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3) ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 

นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
     ในการบริหารงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้  

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 3.1 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

  

 

 

 

ล ำดบัที่ ชื่อโครงกำร แหลง่งบประมำณ งบทีไ่ดร้ับ งบทีเ่บกิจ่ำย

1 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมูท่ี ่1 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 199,000 172,000

2 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมูท่ี ่1 เงินสะสม 443,000

3 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้นบ้านโคกเพชร หมูท่ี ่1 เงินสะสม 375,900

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านโคกส้าโรง 
หมูท่ี ่2

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 552,000 525,000

5 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคก
ส้าโรง หมูท่ี ่2

เงินสะสม 415,000

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านโคกส้าโรง 
หมูท่ี ่2 ช่วงที ่1

เงินสะสม 384,000

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกส้าโรง หมูท่ี ่2 
จากบ้านนางยนต์ งานนวล ถึงบ้านนายนิคม พาลีเพง็

เงินสะสม 469,000

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสมด็น้อย หมูท่ี่
 3

เงินสะสม 247,000

9 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินลงหินคลุก บ้านหนอง
เสมด็น้อย หมูท่ี ่3

เงินสะสม 185,000

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านหัวสะพาน
 หมูท่ี ่4

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 131,000 131,000

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 เงินสะสม 131,000

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านหัวสะพาน
 หมูท่ี ่4

ทุนส้ารองเงินสะสม 206,000

13 โครงการกอ่สร้างถนนดินโดยเสริมดินลงหินคลุก หมูท่ี ่5 เงินสะสม 386,000

14 โครงการกอ่สสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านโคกกระ
หาด หมูท่ี ่5

เงินสะสม 695,000

15 โครงการกอ่สร้างวางท่อน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว บ้านหนอง
ตาเปล่ง หมูท่ี ่6

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 405,000 403,000

16 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองตาเปล่ง หมูท่ี ่6 เงินสะสม 206,000

17 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา 
หมูท่ี ่7

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 147,000 132,000

18 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมูท่ี ่7 เงินสะสม 214,000

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 จาก
บ้านนางแป้น ปานภักดี ถึงบ้านนางสมบัติ บาเออร์

เงินสะสม 782,000

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู ่7 จากบ้านนายส้าราญ ถึงบ้าน
นายริน

ทุนส้ารองเงินสะสม 261,800

21 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านหนองเทา 
หมูท่ี ่8

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 490,000 470,000

22 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินลงหินคลุก หมูท่ี ่8 เงินสะสม 415,000

23 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมูท่ี ่8 บ้านหนองเทา ทุนส้ารองเงินสะสม 732,000

24 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมูท่ี ่9 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 326,000 268,000

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมูท่ี ่9 จากบ้านนายอสิระ
 ซิงจิ งหรีด ถึงป้อมยาม

เงินสะสม 775,000

26 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมูท่ี ่9 ทุนส้ารองเงินสะสม 465,000

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านบุ หมูท่ี ่9 
จากถนนลาดยางถึงส่ีแยกไปหนองมว่ง

ทุนส้ารองเงินสะสม 1,817,000

28 โครงการกอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านบุ หมูท่ี ่9 ทุนส้ารองเงินสะสม 291,800

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านโคกตาแกว้
 หมูท่ี ่10

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 554,000 522,000

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแกว้ หมูท่ี ่10 ทุนส้ารองเงินสะสม 470,000

31 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านเทพอรุณ หมูท่ี ่11 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 592,000 340,000

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพอรุณ หมูท่ี ่11 ทุนส้ารองเงินสะสม 287,000

ยุทธศำสตร์ที ่1 : ดำ้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหลง่น้ ำ
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33 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนอง
บัวหลวง หมูท่ี ่12

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 93,000 89,000

34 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนอง
บัวหลวง หมูท่ี ่12

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 215,000 186,000

35 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมูท่ี ่12 เงินสะสม 117,000

36 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมูท่ี ่12 เงินสะสม 115,000

37 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหลวง หมูท่ี ่
12

ทุนส้ารองเงินสะสม 706,000

38 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านปราสเทพสถิตย์ หมูท่ี ่
13

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 367,000 314,000

39 ปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมูท่ี ่13 เงินสะสม 226,000

40 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กในหมูบ่้าน บ้านปราสาทเทพ
สถิตย์ หมูท่ี ่13

เงินสะสม 679,000

41 โครงการ อบต.สัญจรรับฟงัความคิดเห็นและให้บริการประชาชน
เคล่ือนที่

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 30,000 27,150

42 โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัประชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน อปท.

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

43 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 20,000

44 โครงการอดุหนุนส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 10,000

45 โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม ่2563 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,000 900

46 โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,000 0

47 โครงการสร้างภูมคุ้ิมกนัด้านความมัน่คง ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

48 โครงการสนับสนุนกจิกรรม อปพร. ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

49 โครงการซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 5,000 0

50 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัเด็ก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

51 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 855,000 573,930

52 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2,800,000 2,745,000

53 โครงการแข่งขันกฬีานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 130,000 130,000

54 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

ยทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำสงัคมและคุณภำพชีวิต
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55 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

56 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 88,500 87,000

57 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าตาม         
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 85,000 72,435

58 โครงการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

59 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 260,000 260,000

60 โครงการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 10,000

61 โครงการประชุมคณะกรรมการพฒันา อบต.ช่อผการ่วมกบัประชาคม
ต้าบลช่อผกา

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 2,475

62 โครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 5,000 0

63 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาช้านิเกมส์ต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 50,000 50,000

64 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาฟตุบอลช้านิคัพ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

65 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาฟตุบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

66 โครงการบรรพชาอปุสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

67 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 15,000 0

68 โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมสัการหลวงพอ่ช้านิจ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

69 โครงการจัดงานอนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรมเมอืงบุรีรัมย์ (สถาปนา
เมอืงแปะ)

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

70 โครงการประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

ยุทธศำสตร์ที ่ 3  ดำ้นกำรวำงแผน สง่เสริมกำรลงทนุ

71 โครงการฝึกอบรมการท้าพรหมเช็ดเท้า ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 25,000 25,000

72 โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 35,000 35,000
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ยุทธศำสตร์ที ่ 4  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

73 โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไมท้้าลายป่าและการบุกรุกพื นทีป่่า ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 40,000 0

74 โครงการปลูกต้นไม ้(รักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน) ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 30,000 30,000

ยุทธศำสตร์ที ่ 5  ดำ้นพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กร

75 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้างและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 250,000 249,600

76 เกา้อี นวมพร้อมผ้าคลุม ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 63,750 63,750

77 พดัลมตั งโต๊ะ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,900 3,900

78 พดัลมติดผนัง ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 18,000 18,000

79 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 22,000 21,900

80 อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,500 3,500

81 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 28,600 28,600

82 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 22,000 21,500
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3.2 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการที่               
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ               
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 40 40 100 
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 52 29 55.76 
3.การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 6 2 33.33 
4.การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 

5.การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร  8 8 100 

รวม 110 81 73.63 
  

  โดยภาพรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 
จ านวน  110 โครงการ สามารถน าเข้าสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 81 โครงการ                  
คิดเป็นร้อยละ 73.63  

 หากพิจารณาผลการด าเนินงานรายตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหล่งน้ ามีผลการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะของ
องคก์รมีผลการด าเนินงานโครงการร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีผลการด าเนิน
โครงการร้อยละ 55.76 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผล
การด าเนินโครงการ ร้อยละ 50.00 ยุทธศาสตร์การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน มีผลการด าเนินโครงการร้อย
ละ 33.33 ตามล าดับ 
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สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน ทั้งยังส่งผล
กระทบ ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีหน้าที่ในการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อและจัดเตรียมงบประมาณและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดังกล่าว รวมถึงโรคระบาดที่จะอุบัติขึ้นใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ
และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

 3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

5. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่ง
น้ าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

6. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
มากขึ้น 

8. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

------------------------------------ 
 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภคบริโภค   
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกายังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจ

แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถื อเป็น
ส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านาในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยัง
ไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไป
ว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่า
ลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

ปัญหาด้านสังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของต าบลช่อผกาแม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่านหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเกิดการเสียหาย จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหล่งน้ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

 
 
 
 



ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
3) ยุทธศำสตร์กำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
4) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสมรรถนะขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 

1. นายทองดี  ปะริโต     ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์    รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายประจวบ  วงษาเศก    กรรมการ 
4. นายพัด  เกิดช่อ     กรรมการ 
5. นายสมหวัง  ศรีเนาวรัตน์    กรรมการ 
6. นางกันต์ณภัค อวะรัมย์     กรรมการ 
7. นายพิทักษ์  อ่อนนวล    กรรมการ 
8. นายทองสุข  ทองเทพ     กรรมการ 
9. นายสุเทพ  นวลศิริ     กรรมการ 
10. นายอุดม  ทวีศรี     กรรมการ 
11. นางสิราวรรณ์ เริกชัย     คณะกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 

เรื่อง กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลช่อผกำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  

-------------------------------- 
 

 ตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น    

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกาแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕63  เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2563    
   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วนัที่  11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 

 
    (นายส ารวย   บอ่ไทย) 

  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลช่อผกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


