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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  4/2563 

วันที่  16  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

……………………………………………….. 
    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท๎ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท๎  
2 นายปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท๎าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท๎าน  
5 นายส าเร็จ  แซํปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซํปึง  
6 นายสุนิกร  หมูํอ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมูํอ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น๎อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น๎อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค๎าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค๎าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู๎ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู๎ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุํงเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุํงเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก๎ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก๎ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมูํหมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมูํหมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  

         
 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายยุทธ  กล๎าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล๎าเมืองกลาง  
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



 
~ 2 ~ 

 

30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17  อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ๎าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ๎าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
4 น.ส.สุรัมภา  แก๎วเบ๎า ผู๎อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก๎วเบ๎า  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน๎าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสุภัทร  ประมูล ผู๎อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
7 นางสมควร  คลังระหัด ผู๎อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู๎อ านวยการกองชําง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางสาววิชญาดา  กระจํางศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจํางศรี  
10 นายสมัย  ยศรุํงเรือง ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํ 7 สมัย  ยศรุํงเรือง  
11 นายจตุพล  ยศรุํงเรือง ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํ 13 จตุพล  ยศรุํงเรือง  
12 นายพุฒ  ผลชํวย ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํ  5 พุฒ  ผลชํวย  
13 นายประยูร  บุญลับ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 15 ประยูร  บุญลับ  
14 นายทวี  นาบ ารุง ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํ  18 ทวี  นาบ ารุง  
15 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
16 นายประมวล  สกุลจร ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 14 ประมวล  สกุลจร  
17 นายมนตรี  กู๎ภูเขียว ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 มนตรี  กู๎ภูเขียว  
18 นางเตือนใจ  ก าลังเหลือ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 13 เตือนใจ  ก าลังเหลือ  
19 นางลัดดาวัลย์  เทือกสา ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 1 ลัดดาวัลย์  เทือกสา  
20 นางสวิน  คลังภูเขียว ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 11 สวิน  คลังภูเขียว  
21 นายเสถียร  ฦาชา ประชาชน เสถียร  ฦาชา  

 
 
 

        
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายทองค า  วงค์ชัย ประชาชน ทองค า  วงค์ชัย  
23 นางอโณทัย  ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ปูอมปริยานนท์  
24 นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ จพง.ธุรการ ธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ  
25 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
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/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข๎าประชุม จ านวน 32 คน  มผีู๎เข๎ารํวมประชุม  จ านวน  25  คน  ครบ 
  องค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท๎  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    ได๎กลําว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  16  พฤศจิกายน  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี   1      เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ทราบ  
  ระเบียบวาระท่ี   2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
            (สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3/2563) 
  ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   4      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา        
  ระเบียบวาระท่ี   5      เรื่อง อ่ืน ๆ 

  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไมํมี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว (สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ              -  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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               ประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
   -  ได๎รับญัตติเป็น บันทึกข๎อความ สํวนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
   ข๎อกฎหมาย 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข๎อ 12 (3)  ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํงตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยให๎คณะกรรมการมีหน๎าที่ ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการ ในการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   โดยหลังจากท าการประเมินผลแล๎วให๎
ท ารายงานเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นทราบเพ่ือให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นทราบตํอไป 
   ข๎อเท็จจริง 
   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสง ได๎ด าเนินการพิจารณารายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ประจ าปี 2563  เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว   
 
 
 
   ข๎อเสนอเพ่ือพิจารณา 
   เห็นควรเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 
2565) ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปี 2563 ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง     
   -  เชิญผู๎บริหารหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย  ได๎น าเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565)  แก๎ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
   -  เชิญผู๎บริหารหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย  รายงานตํอสภา                                                                                                                                                                                           
น.ส.วชิญาดา กระจํางศรี -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู๎ได๎รับมอบหมาย  ขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  
และมีความจ าเป็นคณะผู๎บริหารใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย  4  สํวน  คือ 
   ส่วนที่  1  บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันจุดหมาย  
ไมํเหมือนกัน แตํกระบวนการทัง้สองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชวํยให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น ข๎าราชการพนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง สมาชิกสภาท๎องถิน่ ขององค์การบริหารสวํนต าบลกุดชุมแสง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนา
ท๎องถิ่นตามแผนงาน โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสวํนต าบลกุดชมุแสง จึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
     1.  ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
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     2.  ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตํางๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง
ตรวจสอบดูวําแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว๎หรือไมํอยํางไร 
     3.  ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่น และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
     4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอํอน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎บริหาร
ระดับหัวหน๎าส านัก/ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิดความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนแวดล๎อมในสังคมภายใต๎
ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลกุดชุมแสง 
     บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ ไปเพ่ือให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต๎องเรํงรีบด าเนินการและจะต๎องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยํางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ ด าเนินการปรับปรุงให๎ดีขึ้นตั้งรับให๎มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ให๎เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการงานตําง ๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบ
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาอยําง
เข๎มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎อยํางดียิ่ง 
   2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไป
แล๎ววําสิ่งใดควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
     1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง
ซึ่งจะชํวยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     2.  เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
     3.  เ พื ่อเป็นข๎อมูลส าหรับเร ํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
     4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล         
กุดชุมแสง 
     5.  เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหารท๎องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู๎บริหารระดับส านัก/
กองทุกระดับขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง ๆ 
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เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกิดประโยชน์กับผู๎มีสํวนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประชาชนใน
ต าบลกุดชุมแสงหรือสังคมสํวนรวมมากท่ีสุด 
     6. เ พ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วั ดร๎อยละความส าเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29 ก าหนดวํา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํ
น๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
      1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
      2)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
      3)  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
      4)  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหาร
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงคัดเลือก จ านวน 2 คน  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสงต๎องด าเนินการให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ดังนี้ 
     1.  ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับองค์การบริหารสํวน ต าบลกุดชุมแสง 
     2.  ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
     3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือด าเนินการตํอไป 
     2.  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง ได๎ก าหนดการแบํงขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงดังนี้ 
         2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ๎า
ก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้น ศึกษาวําผู๎ใช๎ผล 
การน าผลไปใช๎ ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยํางไร มี
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ข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล๎วน าผลที่ได๎มาก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 
 
      2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข๎อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหลํงข๎อมูล 
เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือซึ่งสํวนใหญํจะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในชั้นนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎ดี
และได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิมจนกวําจะได๎ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
      2.4  การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎แตํละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง 
     2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได๎
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
วําจะได๎รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2  และสํวนที่ 3  
       2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                     2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงหรือผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายตํางๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
        3. การรายงานผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง  มีอ านาจหน๎าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and luation 
tools for local development plans)เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิค วิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช๎เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ คิดสร๎างไว๎
เพ่ือใช๎ในการติดตามและประเมนิผล  เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวน ประมาณคํา และวิธีการ เป็นต๎น และหรือ
โดยการสร๎างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่ได๎แก ํแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต๎น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน๎าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงรวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบตําง ๆ ที่ได๎
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช๎เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปข๎อมูลที่เป็นจรงิตํอไป  
 
     1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง  ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
       1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสงอยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง  

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

องค์การบริหาร
สํวนต าบล    
กุดชุมแสง 

 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

สภาท๎องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข๎อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห๎
ประชาชนในต าบลกุดชุมแสงทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน นับ
แ ตํ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดั งกลําวและต๎องปิด
ประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อย
กวําสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข๎อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 
~ 9 ~ 

 

      2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม ปีละ 1 ครั้ง 
      3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอสภาท๎องถิ่นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
      1.2  ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
      1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามแล
ประเมินผลประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูํจริงใน
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงมาปฏิบัติงาน 
      1.4  ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและท่ีผํานมา โครงการที่ ตํอเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผํานมา 
      1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงซึ่ง
สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
      1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
       ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความ จ าเป็นที่
จะต๎องวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอหนองบัวแดงและจังหวัดชัยภูมิด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท๎องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสงก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
       1)  ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
      2)  เครื่องมือ  
      3)  กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
    2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
      1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผ
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได๎ 
      2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู๎รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจด  บั นทึ ก  ( record)  สั ง เ ก ต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงเป็นข๎อมูลที่มีอยูํตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
      3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
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      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง  ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตําง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช๎
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การทดสอบและ
การวัดโครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ๎านหนองแก หมูํที่ 5 (จะใช๎การทดสอบและการวัด
อยํางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร) เป็นต๎น 
      3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเก่ียวข๎องและได๎รับผลกระทบใน ร ะ ดั บ ใ ด   โ ด ย ทั่ ว ไ ป ก า ร
สัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบ
ไมํเป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล๎าย ๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง  ไมํเครํงครัดในขั้นตอน 
        3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กา
บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสงการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต                  
        (1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับประชาชาชนในหมูํบ๎านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน                             
        (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียใน
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
      3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  
ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในต าบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงจะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว๎เป็นหลักฐาน 
      3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
      5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวําง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็น
หัวข๎อได๎ ดังนี้ 
     1.  ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
     2.  ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุด ตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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     3.  ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด คุ๎มคําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
     4.  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพ
ปัญหาตําง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎
ได๎รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตําง ๆ 
     5.  กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
     6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถิ่น
ให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตําง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎  
     7.  ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงแตํละคน  แตํ
ละส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ มีความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมายของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขต ต าบลกุดชุมแสง/องค์การ
บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
     ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล   
        1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
          1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงเป็นแผน ยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสงที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผํนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง และแผนชุมชนต าบลกุดชุมแสง  
        1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน    
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต   
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ    
                                                          เรียบร๎อย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ  
                                                           การทํองเที่ยว  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  
                                                          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด๎านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ  
                               ปัญญาท๎องถิ่นและรัฐพิธี  
         ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด๎านอื่นๆ 

        2)  พันธกิจ ประกอบด๎วย 
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         พันธกิจที่ 1  การพัฒนาท๎องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชน   
                         และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 
         พันธกิจที่ 2  ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับ  
                        ความสะดวก 
         พันธกิจที่ 3  สํงเสริมให๎ราษฎรในท๎องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตาม   
                       ศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
         พันธกิจที่ 4  สํงเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และความ  
                        สงบเรียบร๎อย โดยการประสานงานกับชุมชนและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง 
           พันธกิจที่ 5 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กร  
                       อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
           พันธกิจที่ 6 สํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
         พันธกิจที่ 7  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการ  
                     พัฒนาที่ยั่งยืน 
      3) จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด๎วย 
       จุดมุํงหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพการคมนาคมและสาธารณูปโภคตํางๆ ได๎มาตรฐาน 
                                                      เพียงพอ 
       จุดมุํงหมายที่ 2  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยการมีสํวนรํวมของ  
                          ประชาชนในทุก ๆ ด๎าน 
       จุดมุํงหมายที่ 3  สํงเสริมอาชีพและยกระดับรายได๎ให๎แกํประชาชน 
          จุดมุํงหมายที่ 4 สํงเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ๎าน 
       จุดมุํงหมายที่ 5 ลดภาระการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค เพ่ือการเกษตร 
       จุดมุํงหมายที่ 6 สํงเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
       จุดมุํงหมายที่ 7 การสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีและตามหลัก            
                                                      ธรรมาภิบาล 
       จุดมุํงหมายที่ 8 ลดปัญหายาเสพติดและความไมํสงบเรียบร๎อยในพื้นที่ 
       จุดมุํงหมายที่ 9 การค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวในพ้ืนที่มีมูลคํา สูงขึ้น 
       4)  แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการคมนาคมและการขนสํง 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการสํงเสริมอาชีพ 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านสวัสดิการสังคม 
         - การสํงเสริมและพัฒนาผู๎สูงอายุ 
         - การสํงเสริมและพัฒนาผู๎พิการในท๎องถิ่น 
         - การสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น 
         - การสํงเสริมด๎านที่พักอาศัยให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎วยโอกาส ผู๎  ยากจน 
         - การสํงเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว 
           แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด๎านการศึกษา 
           แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด๎านกีฬาและนันทนาการ 
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           แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด๎านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  
           เรียบร๎อย  
 
 
 
 
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย 
           แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
           แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด๎านการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ 
                                                       ทํองเที่ยว  
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการสํงเสริมการลงทุน 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านการสํงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด๎านการจัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎า 
           แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด๎านการสํงเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด๎านการพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว 
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงพาณิชย์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนา ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
                                                       และสิ่งแวดล๎อม  
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ  
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                                   สิ่งแวดล๎อม 
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด๎านการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
          แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด๎านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                                                   สิ่งแวดล๎อม 
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด๎านการปรับปรุงฟ้ืนฟูภูมิทัศน์และแหลํงน้ าธรรมชาติ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด๎านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ 
                                                       รัฐพิธี  
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการสํงเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
          แนวทางการพัฒนาที่ 3ด๎านรัฐพิธีและสํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด๎านอ่ืนๆ  
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด๎านการบริหารจัดการ 
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด๎านการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด๎านการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร 
          แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด๎านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
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          แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด๎านการสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับกฎหมายตํางๆ  
                                                                   ใหก๎ับประชาชน 
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด๎านการสํงเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา  
      5) วิสัยทัศน์  
      “องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงนําอยูํ ด๎วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มีความรํวมมือ
จากทุกภาคสํวน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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   โดยก าหนดโครงการในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นจ านวน 308 โครงการ ด าเนินการได๎จริงจ านวน 109 โครงการ      คิดเป็น
ร๎อยละ 35.38 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  55,257,935.79 
บาท 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด๎านโครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

1. ด๎านการคมนาคมและการ
ขนสํง 
2. ด๎านสาธารณูปโภคและ 
สาธารณปูการ 

181 65,376,435 59 15,170,400 

2. ด๎านสังคมและ 
สํงเสริมคุณภาพชีวติ 

1. ด๎านการสํงเสริมอาชีพ 
2. ด๎านสวัสดิการสังคม 
-การสํงเสริมและพฒันา
ผู๎สูงอาย ุ
-การสํงเสริมและพฒันาผู๎
พิการในท๎องถิ่น 
-การสํงเสริมและพฒันาเด็ก
และเยาวชนในท๎องถ่ิน 
-การสํงเสริมด๎านที่พักอาศัย
ให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎วยโอกาส  
ผู๎ยากจน 
-การสํงเสริมและพฒันาสตรี
และครอบครัว 
3. ด๎านการศึกษา 
4. ด๎านกีฬาและนนัทนาการ 
5. ด๎านสาธารณสุข 

86 66,572,300 23 37,383,835.79 

3. ด๎านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ 
เรียบร๎อย 

1. ด๎านการสํงเสริม
ประชาธิปไตย 
2. ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. ด๎านการรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 
4. ด๎านการปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

8 516,000 5 421,025 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
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4. ด๎านการวางแผน  
การสํงเสริมการลงทนุ  
พาณิชยกรรมและ 
การทํองเที่ยว 

1. ด๎านการสํงเสริมการ
ลงทุน 
2. ด๎านการสํงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
3. ด๎านการจัดระเบียบการ 
จ าหนํายสินคา๎ 
4. ด๎านการสํงเสริมการจด
ทะเบียนพาณชิย ์
5. ด๎านการพัฒนาปรับปรุง
แหลํงทํองเที่ยว 
6. ด๎านการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน ์

5 270,000 5 225,115 

5. ด๎านการบริหาร 
จัดการและการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 

1. ด๎านการสร๎างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล๎อม 
2. ด๎านการเฝูาระวงัและ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
3. ด๎านการบ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
4. ด๎านศึกษาวิจัยเชงิปฏบิัติ
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
5. ด๎านการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6. ด๎านการปรับปรุงฟื้นฟ ู
ภูมิทัศน์และแหลํงน้ า
ธรรมชาต ิ

9 950,000 3 427,850 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

6. ด๎านศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท๎องถิน่และ 

1. ด๎านการสํงเสริมการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. ด๎านศาสนาและ

8 900,000 5 689,000 
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รัฐพิธี วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
3. ด๎านรัฐพิธีและสํงเสริม
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

7. การพัฒนาดา๎นอื่นๆ 1. ด๎านการบริหารจัดการ 
2. ด๎านการสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
3. ด๎านการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสาร 
4. ด๎านการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 
5. ด๎านการสํงเสริมความรู๎ 
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายตํางๆ ให๎กับ
ประชาชน 
6. ด๎านการสํงเสริมกิจการ
สภาและการประชุมสภา 

11 1,260,000 9 940,710 

รวม 308 135,844,735 109 55,257,935.79 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน 

1. ด๎านโครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

1. ด๎านการคมนาคมและการขนสงํ 
2. ด๎านสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 

59 1. กํอสร๎างถนน คสล.  
2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
3. กํอสร๎างรางระบายน้ า  
4. ซํอมแซมถนน (คสล.,ลาดยาง,ลกูรัง, หินคลุก, ดิน)   
5. ขุดลอกคลองและฝาย  
6. กํอสร๎างฝายน้ าล๎น คสล.  
7. กํอสร๎างฝายดิน  
8. ซํอมแซมฝายดิน, คสล.  
9. กํอขยายเขตไฟฟูาในพื้นที่ 

15,170,400 
 

2. ด๎านสังคมและ 
สํงเสริมคณุภาพชีวิต 

1. ด๎านการสํงเสรมิอาชีพ 
2. ด๎านสวัสดิการสังคม 
-การสํงเสริมและพัฒนาผู๎สูงอาย ุ
-การสํงเสริมและพัฒนาผู๎พิการในท๎องถิ่น 
-การสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น 
-การสํงเสริมด๎านที่พักอาศัยให๎แกํผู๎ยากไร๎  ผู๎ด๎วย
โอกาส ผู๎ยากจน 
-การสํงเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว 
3. ด๎านการศึกษา 
4. ด๎านกีฬาและนันทนาการ 
5. ด๎านสาธารณสุข 

23 1. สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน)  
2. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของบทบาทสตรี  
3. สนับสนุนกิจกรรมผู๎สูงอายุ, ผู๎พกิาร,ผู๎ปุวยเอดส์  
4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  
5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู๎พิการ  
6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  
7. สํงเสริมด๎านการศึกษา 8 แหํง 
8. สํงเสริมสนับสนุนด๎านการกีฬาและนันทนาการ   
9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)    
10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์  
11. จัดอบรมศึกษาดูงานให๎ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 1 ครั้ง 
12. งานปูองกันและควบคุมโรคประจ าถิ่น 1 ครั้ง 

37,383,835.79 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน 

3. ด๎านการจัดระเบยีบ 
ชุมชนสังคมและการ

1. ด๎านการสํงเสรมิประชาธิปไตย 
2. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 1. สํงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  
2. สํงเสริมการจัดท าเวทีประชาคมระดับต าบลและหมูํบ๎าน  

421,025 
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รักษาความสงบเรียบร๎อย 3. ด๎านการรักษาความสงบเรียบรอ๎ย 
4. ด๎านการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

3. สํงเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร.  
4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในพื้นที่  
5. บริการรถกู๎ชีพ (ตั้งแตํเริ่มบริการ-ปัจจุบัน)  

4. ด๎านการวางแผน  
การสํงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและ 
การทํองเที่ยว 

1. ด๎านการสํงเสรมิการลงทุน 
2. ด๎านการสํงเสรมิการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ด๎านการจัดระเบยีบการ 
จ าหนํายสินค๎า 
4. ด๎านการสํงเสรมิการจดทะเบียนพาณิชย ์
5. ด๎านการพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว 
6. ด๎านการสํงเสรมิการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

5 1. สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพและกลุํมเกษตรกร  
 

225,115 

5. ด๎านการบริหาร 
จัดการและการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 

1. ด๎านการสร๎างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. ด๎านการเฝูาระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3. ด๎านการบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
4. ด๎านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
6. ด๎านการปรับปรุงฟ้ืนฟู 
ภูมิทัศน์และแหลํงน้ าธรรมชาต ิ

3 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ  
2. สนับสนุนการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

427,850 

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน 

6. ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูม ิ
ปัญญาท๎องถิ่นและ 
รัฐพิธ ี

1. ด๎านการสํงเสรมิการ 
สืบทอดภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
2. ด๎านศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
3. ด๎านรัฐพิธีและสํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

5 1. สํงเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
2. การสํงเสริมด๎านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น  
3. การสํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์  

689,000 

7. การพัฒนาด๎านอื่นๆ 1. ด๎านการบริหารจดัการ 9 1. การมีสํวนรํวมของประชาชน   940,710 
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2. ด๎านการสํงเสรมิให๎ประชาชนมสีํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
3. ด๎านการเผยแพรํข๎อมลูขําวสาร 
4. ด๎านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
5. ด๎านการสํงเสรมิความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายตํางๆ ให๎กับประชาชน 
6. ด๎านการสํงเสรมิกิจการสภาและการประชุมสภา 

2. การจัดให๎บริการนอกสถานที่ เชํนแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบ ารุงท๎องที่
เป็นประจ าทุกเดือน 

รวม 55,257,935.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง 

1. การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 181 59 

2. การพัฒนาดา๎นสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต 86 23 

3. การพัฒนาดา๎นการจัดระเบียบชุมชนสงัคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 8 5 
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4. การพัฒนาดา๎นการวางแผนการสํงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 5 5 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

9 3 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และรัฐพิธี 

8 5 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านอื่นๆ 11 9 

รวม 308 109 

 
 
 
 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงาน  

 ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. การพฒันาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ด๎านเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง 59 
 

15,170,400 
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2. การพัฒนาดา๎นสังคมและ
สํงเสริมคุณภาพชีวติ 

ด๎านเศรษฐกิจ  
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผน ง านศาสน า วัฒนธ ร รมและ
นันทนาการ 

กองสวัสดิการสังคมฯ 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
 

 

4 
3 
9 
2 
4 
1 
 

220,000 
26,155,300 
1,578,130 

2,024,446.63 
7,390,959.16 

15,000 
 

3. การพัฒนาดา๎นการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

ด๎านบริหารงานทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด 5 421,025 

4. การพัฒนาดา๎นการวาง
แผนการสํงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ทํองเที่ยว 
 
 

ด๎านเศรษฐกิจ  
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

5 225,115 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 
ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านเศรษฐกิจ  
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

1 
1 
1 

300,000 
28,000 
99,850 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและรัฐ
พิธี 
 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริหารงานทั่วไป 

-แผน ง านศาสน า วัฒนธ ร รมและ
นันทนาการ 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

4 
1 
 

469,000 
220,000 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
อื่นๆ 

ด๎านบริหารงานทั่วไป 
ด๎านการด าเนินงานอื่น 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- 

ส านักปลัดและสํวน
อื่นๆ 

9 940,710 
 

รวม    109 55,257,935.79 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณ
ที่ต้ังไว้  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณที่

จ านวน
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ 
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เบิกจ่าย  (บาท) คงเหลือ  (บาท) 

1. โครงการกํอสร๎างประตู/รั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ (ข๎อบัญญัติ) บ๎านหนองหอย  หมูํ 4 194,000 194,000 - กองชําง 

2. โครงการกํอสร๎างรั้ว ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดปุาสุรยิวงศ์  (ข๎อบัญญัติ) บ๎านคลองชุมแสง หมูํ17 287,000 287,000 - กองชําง 

3. 
  โครงการปรับปรุงตํอเตมิอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสง                                  
(ข๎อบัญญัติ) 

อบต. กุดชุมแสง 300,000 300,000 - กองชําง 

4. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านนาชุมแสง หมูํ 9       (ข๎อบัญญัติ) บ๎านนาชุมแสง หมูํ 9 403,000 400,000 3,000 กองชําง 

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านนาทํุงใหญํ หมูํ 2      (ข๎อบัญญัติ) บ๎านนาทํุงใหญํ หมูํ 2 466,000 465,000 1,000 กองชําง 
6. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านโนนชุมแสง หมูํ 14   (ข๎อบัญญัติ) บ๎านโนนชุมแสง หมูํ 14 345,000 344,000 1,000 กองชําง 
7. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ๎านหนองหอย หมูํ 4      (ข๎อบัญญัติ) บ๎านหนองหอย หมูํ 4 262,000 260,000 2,000 กองชําง 

8. 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎านพร๎อมขยายผิวจราจรบ๎านนา
ชุมแสง หมูํ 9                                        (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านนาชุมแสง หมูํ 9 161,000 160,000 1,000 
กองชําง 

9. 
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า. (จ านวน 3 ชํวง) บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1                                                          
(ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 198,000 195,000 3,000 
กองชําง 

10. 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโชคอ านวย หมูํที่ 7                                                          
(ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านโชคอ านวย หมูํท่ี 7 499,000 495,000 4,000 
กองชําง 

11. 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านหนองแก 

 หมูํที่ 5                                                         (ข๎อบัญญัติ) 
บ๎านหนองแก หมูํที่ 5 432,000 430,000 2,000 กองชําง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

12 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา๎นหนองหอยเหนอื  
หมูํที่ 12                                                  (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านหนองหอยเหนือ หมูํที่
12 

354,000 350,000 4,000 กองชําง 

13 
โครงการขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านคลองชุมแสงหมูํที่ 17 (เงินโอนงบประมาณ)                                         
(ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านคลองชุมแสง หมูํที่ 17 88,000 88,000 - กองชําง 

14 โครงการขุดลอกล าห๎วยหนององค์  บ๎านคลองชุมแสง หมูํที่ 17   (ข๎อบัญญัติ) บ๎านคลองชุมแสง หมูํที่ 17 410,000 405,000 5,000 กองชําง 

15 โครงการขุดลอกล าห๎วยหินดาด                             (ข๎อบัญญัติ) บ๎านใหมํนาดี หมูํที่ 15 485,000 480,000 5,000 กองชําง 
16 โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต บ๎านนาชุมแสง หมูํที่ 8 357,000 356,000 1,000 กองชําง 
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จ านวน 2 ชํวง บ๎านนาชุมแสง หมูํที่ 8          (ข๎อบัญญัติ)                             

17 
โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต 
บ๎านกุดชุมแสง หมูํที่ 3                            (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านกุดชุมแสง หมูํที่ 3 490,000 489,000 1,000 กองชําง 

18 
โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต  
บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1                          (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 490,000 485,000 5,000 
กองชําง 

19 
โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต  
บ๎านหนองลุมพุกใต๎ หมูํที่ 16                    (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านหนองลุมพุกใต๎ หมูํที่ 16 490,000 489,000 1,000 กองชําง 

20 
โครงการซํอมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ๎าน
โชคอ านวย หมูํที่ 7                          (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านโชคอ านวย หมูํที่ 7 499,000 495,000 4,000 
กองชําง 

21 
โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต 
บ๎านหนองลุมพุก หมูํที่ 6                         (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านหนองลุมพุก หมูํที่ 6 499,000 498,000 1,000 
กองชําง 

22 
โครงการถมดินที่สาธารณะบ๎านนาอุดม หมูํที่ 12  (เงินโอนงบประมาณ) 
(ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 208,000 205,000 3,000 
กองชําง 

23 
โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร  บ๎านทํุงแลนคา หมูํที่ 18 

                                                                  (ข๎อบัญญัติ) 
บ๎านทํุงแลนคา หมูํที่ 18 189,000 185,000 4,000 

กองชําง 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

24 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร  บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 (ข๎อบัญญัติ)                           บ๎านนาอุดม  หมูํที่ 12 241,000 235,000 6,000 กองชําง 
25 โครงการขุดเจาะบํอบาดาล  บ๎านโชคอ านวย หมูํท่ี 7 (เงินโอนงบประมาณ) บ๎านโชคอ านวย หมูํที่ 7 47,800 47,800 - กองชําง 

26 โครงการซํอมแซมฝายดินกักเก็บน้ าล าห๎วยลาด   (เงินสะสม) บ๎านหนองหอย หมูํที่ 4 21,000 21,000 - กองชําง 
27 โครงการขุดลอกล าห๎วยหนองไฮ(ตอนบน)จ านวน 2 ชํวง (เงินสะสม)                   บ๎านนาชุมแสง หมูํที่ 9 474,000 470,000 4,000 กองชําง 

28 โครงการซํอมแซมฝายกักเก็บน้ าล าห๎วยลาด  (เงินสะสม) บ๎านหนองหอยเหนือ  
หมูํที่ 10 

29,000 29,000 - กองชําง 

29 โครงการซํอมแซมลงดินถมถนนเพือ่การเกษตร  (เงินสะสม) บ๎านชุมชนพัฒนา หมูํที่ 11 9,600 9,600 - กองชําง 
30 โครงการซํอมแซมถมดินปรับระดบัสันฝาย ซับงูเหลือม  (เงินสะสม) บ๎านชุมชนพัฒนา หมูํที่ 11 15,000 15,000 - กองชําง 

31 โครงการซํอมแซมถมดินปรับระดบัถนนตามแบบ อบต.ก าหนด (เงินสะสม) บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 20,000 20,000 - กองชําง 



 
~ 26 ~ 

 

32 
โครงการซํอมแซมฝายดินจ านวน 3 จุดใกล๎ฝายเก็บน้ าล าห๎วยขอนแกํน                                                    
(เงินสะสม) 

บ๎านหนองชุมแสงหมูํที่ 13 81,000 81,000 - 
กองชําง 

33 โครงการลงดินซํอมแซมถนนและลงดินคอสะพานจ านวน 2 จุด (เงินสะสม)                                                   บ๎านโนนชุมแสง หมูํที่ 14 10,000 10,000 - กองชําง 
34 โครงการซํอมแซมถมดินปรับระดบัสันฝายหินดาด         (เงินสะสม) บ๎านใหมํนาดี หมูํที่ 15 24,000 24,000 - กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.                                  (เงินสะสม) บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 496,000 492,000 4,000 กองชําง 

36 
โครงการซํอมแซมถนน คสล. โดยเสรมิผิวยางพาราแอสฟลัต์ติก คอนกรีต                                                         
(เงินสะสม) 

บ๎านกุดชุมแสง หมูํที่ 3 
333,000 330,000 3,000 กองชําง 

37 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          (เงินสะสม) 

บ๎านกุดชุมแสง หมูํที่ 3 
75,000 75,000 - กองชําง 

 
 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

38 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 2 ชํวง  (เงินสะสม) บ๎านหนองหอย  หมูํที่ 4 285,000 283,000 2,000 กองชําง 

39 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร                     (เงินสะสม) บ๎านหนองแก หมูํที่ 5 42,000 42,000 - กองชําง 

40 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมกํอสรา๎งรางระบายน้ า
รูปตัววี( V)แบบรางตื้น จ านวน 5 ชํวง           (เงินสะสม) 

บ๎านหนองลุมพุก  หมูํที่ 6 
195,000 193,000 2,000 กองชําง 

41 โครงการขุดลอกล าห๎วยปุาฝิ่น                                (เงินสะสม) บ๎านนาสมบรูณ์  หมูํที่ 8 82,000 82,000 - กองชําง 
42 โครงการขุดลอกล าห๎วยบักสี ตอนบน                       (เงินสะสม) บ๎านนาชุมแสง หมูํที่ 9 495,000 490,000 5,000 กองชําง 

43 
โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตรจ านวน 2 ชํวง  (เงินสะสม) บ๎านหนองหอยเหนือ 

หมูํที่ 10 
177,000 175,000 2,000 

กองชําง 

44 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 2 ชํวง  (เงินสะสม) บ๎านหนองหอยเหนือ 

หมูํที่ 10 
267,000 

265,000 2,000 
กองชําง 

45 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตร จ านวน 2 สาย  (เงินสะสม) บ๎านชุมชนพัฒนา หมูํที่ 11 78,000 78,000 - กองชําง 
46 โครงการซํอมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. (เงนิสะสม) บ๎านนาอุดม  หมูํที่ 12 218,000 216,000 2,000 กองชําง 
47 โครงการขุดลอกล าห๎วยขอนแกํน  (เงินสะสม) บ๎านหนองชุมแสงหมูํที่ 13 497,000 495,000 2,000 กองชําง 
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48 โครงการขุดลอกล าห๎วยยางด า (เงนิสะสม) บ๎านโนนชุมแสง หมูํที่ 14 
499,000 

 
495,000 4,000 กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  2  ชํวง  (เงินสะสม) บ๎านใหมํนาดี  หมูํที่ 15 128,000 125,000 3,000 กองชําง 

50 
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 3 ชํวง (เงินสะสม) บ๎านหนองลุมพุกใต๎  

หมูํที่ 16 
206,000 205,000 1,000 

กองชําง 

51 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   (เงินสะสม) บ๎านทํุงแลนคา หมูํที่ 18 225,000 222,000 3,000 กองชําง 

 

 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณ
ที่ต้ังไว้  (บาท) 

จ านวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

52 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎น คสล.ล าห๎วยเดื่อ  (เงินสะสม) บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 26,000 26,000 - กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เงินสะสม) บ๎านนาทํุงใหญ ํหมูํที่ 2 120,000 120,000 - กองชําง 

54 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เงินสะสม) 

บ๎านหนองหอย หมูํที่ 4 6,000 6,000 - 
กองชําง 

55 โครงการขุดลอกขนย๎ายดินล าห๎วยเดื่อ (เงินสะสม) บ๎านนาชุมแสง หมูํที่ 9 416,000 410,000 6,000 กองชําง 
56 โครงการขุดลอกล าห๎วยแพง จ านวน 3 ชํวง  (เงินสะสม) บ๎านชุมชนพัฒนา หมูํที่ 11 500,000 495,000 5,000 กองชําง 
57 โครงการขุดลอกอํางเก็บน้ าล าห๎วยทราย  (เงินสะสม) บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 483,000 480,000 3,000 กองชําง 

58 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
                                                                   (เงินสะสม) 

บ๎านหนองชุมแสงหมูํที่ 13 205,000 204,000 1,000 
กองชําง 

59 
โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลีย่ม คสล.                       (เงินสะสม) บ๎านทํุงแลนคา 

หมูํที่ 18 
150,000 149,000 1,000 

กองชําง 

รวมท้ังหมด   59   โครงการ 15,699,400 15,054,900 312,000 กองชําง 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ต าบลกุดชุมแสง  (ข๎อบัญญตัิ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกุชุมแสง 100,000 - 100,000 (โอนลด) กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการสํงเสริมกิจกรรมกลุํมผู๎สูงอายุ ต าบลกุดชุมแสง (ข๎อบัญญัติ)                  ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 100,000 - 100,000 (โอนลด) กองสวัสดิการสังคม 

3 
โครงการสํงเสริมสร๎างเครือขํายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลกุดชุมแสง                                                (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 70,000 70,000 - กองสวัสดิการสังคม 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 50,000 - กองสวัสดิการสังคม 
5 โครงการแขํงขันกีฬาผูส๎ูงอายุ  (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 50,000 - กองสวัสดิการสังคม 

6 
โครงการจดังานวันผูส๎ูงอายุและสบืสานงานประเพณีวันสงกรานต์                                             
(ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 80,000 - 80,000 (โอนลด) กองสวัสดิการสังคม 

7 โครงการสํงเสริมอาชีพ   (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 50,000 - กองสวัสดิการสังคม 
รวม   7  โครงการ 500,000 220,000 280,000  

 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อเอดส์                           (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
(งบกลาง) 
150,000 

129,000 21,000 สํวนสวัสดิการสังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ                                (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

(งบกลาง) 
10,281,600 

8,844,000 1,437,600 สํวนสวัสดิการสังคม 

3 
เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว๎ 16,500,000 โอนเพิ่ม 682,300  บาท                                                 
(ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

(งบกลาง) 
17,182,300 

17,182,300 - สํวนสวัสดิการสังคม 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

4 โครงการจดัตั้งศูนย์บริการคนพิการ               (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
50,000 - 50,000 

สํวนสวัสดิการสังคม 

5 
โครงการชํวยเหลือประชาชนด๎านการสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต                                          (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
50,000 - 50,000 สํวนสวัสดิการสังคม 

รวมท้ังหมด  5  โครงการ 27,713,900 26,155,300 1,558,600  
 

 2.3 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 เครื่องพํนยาแบตเตอร์รี่ ขนาด 20  ลิตร โอนตั้งใหมํ (ข๎อบัญญัติ) พื้นท่ีต าบลกุดชุมแสง 9,600 9,600 - 
ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

2 เครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรด โอนต้ังใหมํ                 (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

103,500 103,500 - 
ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

3 จัดซ้ือเครื่องพํนหมอกควันก าจัดยุง                    (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

70,000 59,000 11,000 ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

4 ปรับปรุงซํอมแซมเตาเผาขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง   
โอนต้ังใหมํ                                     (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

498,000 498,000 - ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

5 อุดหนุนคําด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข                                                (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

360,000 360,000 - ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผ๎ูน าด๎านสุขภาพ  (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

150,000 150,000 - ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

7 โครงการจัดการน้ าเสียโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน  (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลกุดชุมแสง 

18,000 - 18,000 ส านักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 
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8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตาม
ปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจา๎ฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                               (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
100,000 83,490 16,510 ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 

9 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นต าบลกุดชุมแสง 

  โอนเพิ่ม 9,020 บาท                                   (ข๎อบัญญัติ)                 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
259,020 

(งบกลาง) 
259,020 

 
- ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 

10 โครงการตลาดประชารัฐท๎องถิ่นไทยใสํใจสิ่งแวดล๎อม(ข๎อบัญญตัิ) ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
20,000 - 20,000 ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 

11 โครงการพลังคนไทยรํวมใจปูองกันไวรัสโคโรนํา(Covid 19) 
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  โอนตั้งใหมํ    (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
55,520 55,520 - ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 

รวม  11  โครงการ 1,643,640 1,578,130 65,510  

 
 
  2.4 แผนงานเคหะและชมุชน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด๎วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN  

                                                         (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
25,000 24,500 500 

กองชําง 

2 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมภิาค                     (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
2,000,000 1,999,946.63 53.37 กองชําง 

3 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก             (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหารสํวนต าบล 

กุดชุมแสง 
100,000 - 100,000 กองชําง 

รวมท้ังหมด  3  โครงการ 2,125,000 2,024,446.63 100,553.37  
 
 
   2.5 แผนงานการศึกษา 

 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณ
ที่ต้ังไว้  (บาท) 

จ านวนงบประมาณที่
เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการวันเด็กแหํงชาติ                          (ข๎อบัญญัติ) 
องค์การบริหารสํวนต าบล 

กุดชุมแสง 
50,000 50,000 - กองการศึกษา 
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2 
โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา  
                                                      (ข๎อบัญญัติ)                                   

โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง 

1,677,960 1,591,090 86,870 กองการศึกษา 

3 
โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) ศนุย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน (สพฐ)                                    (ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
2,400,000 2,269,051.20 130,948.80 กองการศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน (สพฐ)                                              
                                                     (ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
3,800,000 3,480,817.96 319,182.04 กองการศึกษา 

รวมท้ังหมด  4  โครงการ 7,927,960 7,390,959.16 537,000.84  
 

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์เครือขํายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 

 
15,000 15,000 - กองการศึกษา 

2 
โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต๎านยาเสพตดิ 

 (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลกุดชุมแสง 
250,000 - 250,000 กองการศึกษา 

รวม  2 โครงการ 265,000 15,000 250,000  
รวมท้ังหมด 32   โครงการ 40,175,500 37,383,835.79 2,791,664.21  

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชํวงเทศกาลปีใหมํ ปี 
2563 (จุดนาคานหักแยกไปนาสดีา)                 (ข๎อบัญญัติ) 

บ๎านนาคานหัก ม. 1 120,000 
 

53,100 

 
66,900 

ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

2 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร.  
                                                           (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 - 50,000 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 



 
~ 32 ~ 

 

3 
โครงฝึกซ๎อมแผนและให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันสาธารณภยั
ระดับต าบล                                             (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 - 50,000 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

4 
โครงการบริการด๎านฉุกเฉินการแพทย์(EMR)ต าบลกุดชุมแสง  
โอนเพื่ม 10,000  บาท                                (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 176,000 170,000 6,000 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

5 
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % 

                                                           (ข๎อบัญญัติ) 
ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 20,000 - 20,000 

ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

6 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันแก๎ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน                                              (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 49,775 225 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

7 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าต าบล 
โอนตั้งใหมํ                                               (เงินรายได๎) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 138,150 138,150 - 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

8 
โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ โดยชุดปฏิบัติการ
ประจ าต าบล                                            (เงินรายได๎) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 10,000 10,000 - 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

9 
โครงการฝึกอบรมเพื่อปูองกันและสร๎างความปลอดภัยทางน้ า
แกํเด็กในต าบล                                         (เงินรายได๎) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 - 50,000 
ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 
รวม   9   โครงการ 664,150 421,025 243,125  

 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ลดภาวะโลกร๎อนและ เพิ่ม
สารอินทรีย์วตัถุในดิน                                                  

หมูํที่ 17บ๎านคลองชุมแสง - - - ส านักปลดั 

แผนงานการเกษตร 

2 
โครงการจดังานนิทรรศการสํงเสรมิผลผลิตทางการเกษตร  
                                                              (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง
ตลาดแตงไทย 

บ๎านนาสมบรูณ ์

100,000 - 100,000 (โอนลด) ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

3 
โครงการศูนย์บริการและถาํยทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล                                       
                                                              (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 30,000 26,400 3,600 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 
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4 
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมประสิทธิภาพการผลิตปุย๋หมักไมํพลิก
กลับกอง                                                  (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 40,000 - 40,000 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

5 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-สถ.)                                              
                                                              (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 30,000 - 30,000 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

6 
โครงการปลูกผักสวนครัวข๎างบ๎าน ต๎านภัยโควดิ-19 โอนตั้งใหมํ                      
                                                              (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 100,000 99,825 175 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

7 
โครงการอบรมสํงเสรมิพัฒนาการสร๎างอาชีพการเกษตรต าบล
กุดชุมแสง                                                 (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 49,000 1,000 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

8 
โครงการอบรมสํงเสรมิธนาคารเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดภัยต าบล
กุดชุมแสง (การผลิตสารชีวภณัฑ์)                      (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 49,890 110 ส านักปลดั 
แผนงานการเกษตร 

รวมท้ังหมด  8  โครงการ 400,000 225,115 174,885  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

1 อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลต าบลกุดชุมแสง     (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 300,000 300,000 - ส านักปลดั 
แผนงานสาธารณสุข 

2 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํมในการคัดแยกขยะต๎นทาง  
                                                         (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 - 50,000 ส านักปลดั 
แผนงานสาธารณสุข 

รวม   2  โครงการ 350,000 300,000 50,000 - 
 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณท่ีตั้ง

ไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณท่ี

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการจดัซื้อถุงส าหรับบรรจุทรายเพื่อกํอสร๎างฝายมีชีวิต
ภายในต าบล                                          (ข๎อบัญญัติ) 

ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 100,000 28,000 72,000 กองชําง 

รวม   1  โครงการ 100,000 28,000 72,000 - 
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5.3 แผนงานเกษตร 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 

จ านวน
งบประมาณ

คงเหลือ  (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรต ิ (ข๎อบัญญัติ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 100,000 99,850 150 ส านักปลดั 

แผนงานสาธารณสุข 
รวม   1  โครงการ 100,000 99,850 150 - 

รวมท้ังหมด 4  โครงการ 550,000 427,850 122,150  
 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรฐัพิธ ี
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณที่ต้ังไว้  

(บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
โครงการสืบสานประเพณีบญุกระธูปวันออกพรรษา 
                                                    (ข๎อบัญญัติ) 

 250,000 
 

250,000 
 

- กองการศึกษา 

2 โครงการสํงเสริมสืบสานประเพณีเข๎าพรรษา(ข๎อบัญญตัิ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 50,000 49,000 1,000 กองการศึกษา 
3 โครงการสํงเสริมสืบสานประเพณลีอยกระทง (ข๎อบัญญตัิ) ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 60,000 60,000 - กองการศึกษา 

4 
อุดหนุนอ าเภอหนองบัวแดงตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญกระธูปออกพรรษา                           (ข๎อบัญญัติ) 

อ าเภอหนองบัวแดง 110,000 110,000 - ส านักปลดั 

รวม  4   โครงการ 470,000 469,000 1,000  
 
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณที่ต้ังไว้  

(บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา๎สริกิิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจ าปี 2563 (ข๎อบัญญัติ) 

ศูนย์ศิลปาชีพทํุงกะมังบ๎าน
หนองหอย 

220,000 
 

220,000 
 

- ส านักปลดั 
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รวม  1   โครงการ 220,000 220,000 -  

รวมท้ังหมด 5  โครงการ 690,000 689,000 1,000  

 
 
7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณท่ีตั้งไว้  

(บาท) 
จ านวนงบประมาณท่ี

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประสานงาน ประจ าปี 2563                                       
(ข๎อบัญญัติ) 

ท่ีท าการปกครองอ าเภอหนอง
บัวแดง 

20,000 20,000 - ส านักปลัด 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน๎าท่ีให๎แกํบุคลากร
ในองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง          (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหารสํวนต าบลกุด
ชุมแสง 

350,000 
190,710 

 
159,290 (โอนลด) ส านักปลดั 

3 คําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตัง้                (ข๎อบัญญัติ) 
องค์การบริหาร 

สํวนต าบลกุดชุมแสง 
500,000 0 500,000 (โอนลด) ส านักปลดั 

4 
โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

                                                         (ข๎อบัญญัติ) 
ในพื้นที่ต าบลกุดชุมแสง 50,000 - 50,000 ส านักปลดั 

5 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่นและสํงเสริม
กระบวนการพัฒนาแผนชุมชน                    (ข๎อบัญญัติ)             

ในพื้นที่ต าบลกุดชุมแสง 40,000 40,000 - ส านักปลดั 

6 
โครงการอบรมสํงเสรมิ ความรูต๎ามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจดัการทีด่ี                                     (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหาร 

สํวนต าบลกุดชุมแสง 
30,000 - 30,000 ส านักปลดั 

7 
โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่ง
การของทางราชการ                                 (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหาร 

สํวนต าบลกุดชุมแสง 
40,000 - 40,000 ส านักปลดั 

8 
โครงการ ต๎นกล๎าสีขาว(เด็กและเยาวชนหํางไกลการทุจริต)      
                                                         (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหาร 

สํวนต าบลกุดชุมแสง 
30,000 - 30,000 ส านักปลดั 

9 
อุดหนุนโรงเรียนคูเมืองวิทยาตามโครงการชมรมดนตรีสากล                                                
(ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนคูเมืองวิทยา 80,000 80,000 - ส านักปลดั 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ๎านกุดชุมแสงตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ โรงเรียนบ๎านกุดชุมแสง 180,000 180,000 - ส านักปลดั 
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กีฬา,เครื่องดนตรี,และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้  (บาท) 
จ านวนงบประมาณที่

เบิกจ่าย  (บาท) 
จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ  (บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

11 
อุดหนุนโรงเรียนบ๎านโชคอ านวยโครงการสํงเสรมิการ
เรียนรูต๎ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     (ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนบ๎านโชคอ านวย 10,000 10,000 - 
ส านักปลดั, 

 

12 
อุดหนุนโรงเรียนบ๎านนาคานหักประชานุสรณต์าม
โครงการสํงเสริมศักยภาพนักเรยีนและเยาวชนด๎าน
นาฎศิลปไ์ทยประยุกต์                           (ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนบ๎านนาคานหักประชา
นุสรณ ์

70,000 70,000 - 
ส านักปลดั, 

 

13 
อุดหนุนโรงเรียนบ๎านหนองหอยตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาและโครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียน                                            (ข๎อบัญญัติ) 

โรงเรียนบ๎านหนองหอย 30,000 30,000 - 
ส านักปลดั, 

 

14 
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
รองรับพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. 
2562 โอนตั้งใหมํ                                 (ข๎อบัญญัติ) 

องค์การบริหาร 

สํวนต าบลกุดชุมแสง 
320,000 320,000 - กองคลัง 

รวมท้ังหมด  14  โครงการ 1,750,000 940,710 809,290  
รวมท้ังหมด   109   โครงการ 59,512,050 55,257,935.79 4,254,114  
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นดังนี้ 

 ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  
20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง       10 10  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5  
 3.5 กลยุทธ์        5 5  
 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์       5 5  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5  
 3.8 แผนงาน       5 5  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5  

รวมคะแนน  100 100 100 

  พบวําประเด็นข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได๎คะแนนสูงสุด 20/20/60 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 100                
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร๎อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง มีการน าข๎อมูลสภาพทั่วไป และ ข๎อมูลพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการ
ใช๎เป็นข๎อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง เพ่ือ น าไปสูํการจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นอยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

 

 
 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐาน  

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี ้
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ๎

ร๎อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผน 
1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารสํวนต าบล         กุดชุมแสง 
20   ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

 (1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงํน้ า ลักษณะของไม/๎ปุา
ไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เชํน การคมนาคม
ขนสํง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

2 2 100 ข๎อมูลครบถ๎วน เป็นปัจจุบัน 

 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ๎

ร๎อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 

 (9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิน่ โดยใช๎กระบวนการ
รํวมคิด  รํวมท า รํวมตดัสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับ
ประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

3 3 100 มีการจัดประชุมประชาคมใน 
ระดับหมูํบ๎าน/ต าบล ครบ 
ทุกพื้นที่ โดยผู๎เข๎ารํวม 
ประชุมครบตามสัดสํวนการ 
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เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประชุมที่ก าหนด และ 
ประชาชนมีสํวนรํวมในการ 
รํวมคิด รํวมท า รํวมตดัสินใจ 
รํวมตรวจสอบ รํวมรับ 
ประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
อยํางแท๎จริง 

รวม 20 20 100  
   
  สรุปผลการประเมิน ในด๎านข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารสํวนต าบล               
กุดชุมแสงซึ่งได๎ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น ข๎อมูลดังกลําวมีความครบถ๎วน           
เป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข๎อมูลอยํางชัดเจน ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได๎ สามารถน าข๎อมูลดังกลําว 
มาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหมูํบ๎าน/ชุมชนได๎เป็นอยํางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล๎องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0  

5 5 100 มีการเชื่อมโยงกันของ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ 
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะ
และการบังคับใช๎ ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

3 3 100 อบต.กุดชุมแสง ด าเนินการออก
ใบอนุญาตปลูกสร๎าง ตํอเติม รื้อ
ถอนอาคาร ท าให๎ การกํอสร๎าง
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ได๎มาตรฐาน ปลอดภยั มั่นคง 
แข็งแรง ตลอดจนการควบคุม
การ ออกใบอนุญาตให๎ขุดดินถม 
ดิน เพื่อลดผลกระทบตํอ พ้ืนท่ี
ข๎างเคียง 

(3 ) การวิ เคราะห์ทางสั งคม เ ชํน ด๎านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด   เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

3 3 100 มีการน าข๎อมลูจากหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง               เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ อยํางรอบ
ด๎าน 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎
ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตําง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

3 3 100 มีการน าข๎อมลูจากหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง               เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ อยํางรอบ
ด๎าน 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตําง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

3 3 100 มีการน าข๎อมลูจากหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง               เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ อยํางรอบ
ด๎าน 

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนคิ SWOT Analysis ที่อาจ
สํงผลตํอการด าเนินงานไดแ๎ก ํS-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ทั้งด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจดัการ และดา๎น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ๎ม
อยําง ครบถ๎วน  

รวม 20 20 100  
  จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลกุด
ชุมแสง ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน และ
ภายนอก พื้นที่ที่จะด าเนินการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาของต าบลกุดชุมแสง ตลอดจนการแสดงผลการ
ด าเนินงานใน ปีงบประมาณท่ีผํานมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเพื่อก าหนด 
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาการพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นไป ข๎อมูลดังกลําวมีความเชื่อมโยงสอดคล๎อง ชัดเจน 
 1.4 ยุทธศาสตร์  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร ์ 60    
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3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตรข์ององค์การบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 ตรวจสอบการความ เชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ของ อปท. 
ตามแบบ ยท.01 มีความ
เชื่อมโยง สอดคล๎อง กับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
น าไปสูํการก าหนด 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลติ/โครงการ เพื่อใช๎เป็น
แนวทางการ พัฒนาพื้นที่
ต าบลกุดชุมแสง 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัดสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขต
จังหวัด ตามแบบ ยท.01 มี
ความ เช่ือมโยง สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
แหํงชาติ แผนการบรหิารราชการแผํนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ตาม      
แบบ ยท.01 มคีวาม เช่ือมโยง 
สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ต๎องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

5 5 100 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร สํวน
ต าบลกุดชุมแสง แสดงออก ถึง
ความต๎องการที่จะบรรลุ ถึง
อนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ
โอกาสและ ศักยภาพของท๎องถิ่น 
และมี ความสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท๎องถิ่น 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท า
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบรหิารสํวนต าบลกดุ
ชุมแสง ที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนนิการให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 องค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง มีการก าหนด                  
กลยุทธ์เพื่อน าไปสูํการบรรลุ 
วิสัยทัศน์อยํางชัดเจน 

3.6 เปูาประสงค์ของแตลํะประเดน็กลยุทธ ์
เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล๎องและสนบัสนุนตํอกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุํง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 เปูาประสงค์ขององค์การ บริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง มีความ
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ที่ ก าหนด
อยํางชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

5 5 100 มีการก าหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ ที่จะน าไปสูํ ผลส าเรจ็
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เพื่อให๎บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผํลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

ทางยุทธศาสตร์ อยํางชัดเจน  
 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการ
จัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลําว 

5 5 100 จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนา ใน
อนาคตขององค์การ บริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสง มีความชัดเจน
และเชื่อมโยง กับ เปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด คํา เปูาหมาย กลยุทธ์ 
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนา 
ท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 

5 5 100 มีความเช่ือมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมี 
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

รวม 60 59 98.33  
 
จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง นั้นจะเห็นได๎วํามีความ สอดคล๎อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันน าไปสูํการก าหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ ส าหรับการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาและแก๎ไข ปัญหา
ความต๎องการของประชาชนในพื้น ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุํมจังหวัด และระดับชาติอยําง 
ชัดเจน ครบถ๎วน  
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2. ผลการพิจารณาการการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให๎คะแนนโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นดังนี้ 

 
 ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ  
10 10 100 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 100 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี  

5 5 100 

 5.5 เปู าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   

5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎
หลักประชารัฐ  

5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 99 99 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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 รายละเอียดการให๎คะแนนโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ในแตํละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการ
พัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ 
ประเมินสถานการณ์ปัจจัย 
ภายนอกและภายในพ้ืนท่ี โดยมี
การวิเคราะห์ศักยภาพ ด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม ครบทุก ด๎าน 

รวม 10 10 100  
   

 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาทอ๎งถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปรมิาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตาํง ๆ เพื่อ
น ามาใช๎วัดผลในเชิงปรมิาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ ก็คอืผลผลิตนั่นเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไวห๎รือไมจํ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไวเ๎ทําไหรํ จ านวน
ที่ไมํสามารถด าเนินการไดม๎ีจ านวนเทําไหรํ 
สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสทิธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจ
หน๎าท่ีที่ได๎ก าหนดไว ๎
 

10 10 100  
 
มีการวัดผลเชิงปริมาณ จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ ด าเนินงาน
ตามแผน ตลอดจนจ านวนที่ไมํ 
สามารถด าเนินการได ๎

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 
โครงการที่ด าเนินการในเชิง 
ปริมาณ  

รวม 10 10 100  
 

2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา 10 9 90  
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ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคตําง ๆ 
มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตําง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและ
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชน
พึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตําง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตาม
วัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 

 
มีการประเมินประสิทธิผล 
ของแผนพัฒนาในเชิง 
คุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

-   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 
โครงการที่ด าเนินการในเชิง 
คุณภาพ 

รวม 10 9 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎าน
ตําง ๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในมิติ
ตําง ๆ จนน าไปสูํการจดัท าโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 

10 10 100  
มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน 
ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มีความ 
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารสํวน 
ต าบลกุดชุมแสง 
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(Integration) กับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตํอกัน 
4. 2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ  
ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP)  
 

-   มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่ 
สอดคล๎องกับการแก๎ไข 
ปัญหาความยากจนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

รวม 10 10 100  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
2.6 โครงการพัฒนา 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองตํอแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง และด าเนินการเพื่อให๎
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลกดุชุมแสง ที่ก าหนดไว๎ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 โครงการพัฒนามีช่ือ 
โครงการและวัตถุประสงค์ 
ชัดเจนเป็นไปตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล 
กุดชุมแสง 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง

5 5 100 วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน 
สอดคล๎องกับหลักการและ 
เหตุผล วิธีการด าเนินงาน 
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สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเทําไร  กลุํมเปูาหมาย
คืออะไร มผีลผลติอยํางไร กลุํมเปาูหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร  ใคร
คือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุมํ ให๎บอกชัดลงไป
วําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

5 5 100 เปูาหมาย หรือผลผลิตของ 
โครงการคํอนข๎างความ 
ชัดเจน  
  
 

 
 

ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง     
(2)การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน       
(3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
(4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 5 100 โครงการมคีวามสอดคล๎อง
กับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ โครงการมีความสอดคล๎องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบบัที่ 
12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา              
(3) ยดึวิสยัทัศนภ์ายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยดึเปาูหมายอนาคตประเทศไทย 2579         
(5) ยดึหลักการน าไปสูํการปฏิบัตใิห๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีท่ีตํอยอดไปสูํ
ผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ

5 5 100 เปูาหมายของโครงการมี
ความ สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาต ิ
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การแขํงขันและการหลุดพ๎นกบัดักรายได๎ปาน
กลางสูรํายไดส๎ูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชํวงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสร๎างสังคมสูง
วัยอยํางมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเปน็เมือง (5) การสร๎างความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคมอยํางเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) การบรหิารราชการ
แผํนดินที่มีประสทิธิภาพ 

 
 
 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล๎ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร๎ าง เศรษฐกิจ  ไปสูํ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก 
เชํน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภค
ภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด๎ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร๎ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการ
ผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ 
ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอ
ยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน 
ด๎านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 โครงการคํอนข๎างสอดคล๎อง 
กับ Thailand 4.0 

5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับ
ห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจาก
กันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎อง
เป็นโครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกัน

5 5 100 โครงการมคีวามสอดคล๎อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
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กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

 
 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

เต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได ้

 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต๎หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือรํวม
ด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและ
แหลํงน้ า) (LSEP) 

5 5 100 โครงการที่ อบต.
ด าเนินการ กํอให๎เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน การพัฒนาตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 .9  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกั บ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได๎แกํ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรํงใส (Transparency) 

5 5 100 การใช๎จํายงบประมาณ
มี ความสอดคล๎องกับ 
เปูาหมาย ประหยดั มี 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มคีวาม
ยุติธรรม และโปรํงใส 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายหมายและ
หนังสือ สั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎
สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการ
ทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจํายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100 การประมาณการราคา 
ถูกต๎องตามหลัก
วิธีการ งบประมาณ 
ตามหลัก วิชาการทาง
ชําง หลักของ ราคา
กลาง ราคากลาง 
ท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสใน การก าหนด
ราคาและ ตรวจสอบ
ได๎ในเชิงประจักษ ์

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
คะแนน 

 
คะแนน 

ร้อยละของ
คะแนน

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
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เต็ม ที่ได ้ เต็ม และประเมินผลแผน 
 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ

สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวํา
จะได๎รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด๎ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

5 5 100 การก าหนดตัวช้ีวัด 
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
แตํบางโครงการยังขาดความ 
ชัดเจนในการตดิตามผล 

5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก วํ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได๎ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได๎ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล๎องกับความ
เป็นจริง (5) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

5 5 100 ผลการด าเนินงานที่เกดิขึ้น
ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

รวม 60 60 100  

 

 

 

 

3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ได๎ก าหนดไว๎ 
308 โครงการ ด าเนินการจริงทั้งหมด 109 โครงการ คิดเป็นร๎อย 35.38 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น และไมํได๎ด าเนินโครงการจ านวน 199 โครงการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) 
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  3.2 คุณภาพ (Quality)  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมงานตํางๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงกับความต๎องการของ
ประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของท๎องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว๎ 
  3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
    งบประมาณคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คําใช๎จํายเป็นไปตามที่ก าหนด                
ไมํได๎สูงกวําราคากลางที่ก าหนดไว๎ และหลายโครงการด าเนินการต่ ากวําราคากลางที่ก าหนด คิดเป็นร๎อยละของ
ราคากลางที่ตั้งไว๎  
  3.4 เวลา (Time)  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตํางๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนดไว๎ 
  3.5 การได้รับประโยชน์ 
     ประชาชนได๎รับบริการด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยํางครอบคลุมและทั่วถึง                 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํดีกินดี อัตราการเจ็บปุวยลดลง ประชาชนได๎รับการสนับสนุนอยํางครอบคลุมทั่วถึงในทุกๆ 
ด๎าน  
  3.6 การวัดผล 
        การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีกลุํมเปูาหมาย ปริมาณ
งาน ระยะเวลาด าเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของแตํละโครงการ  
  3.7 ผลกระทบ (Impact) 
    การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตํางๆ ไมํมีผลกระทบจากการด าเนินงานที่จะกํอให๎เกิดความ
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎ใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผล
การด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ในการพัฒนาและสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการ
ประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  ข๎อมูลทัว่ไปของผู๎ตอบแบบสอบถามแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง จ านวน 270 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1-18 
ต าบลกุดชุมแสง 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  142 52.59 

- หญิง  128 47.41 
2 อาย ุ    
 - 15-25 ปี  11 4.07 

- 26-30 ปี  16 5.92 
- 31-40 ปี  62 22.96 
- 41-50 ปี  76 28.15 
- 51-60 ปี  75 27.78 
- 61-70 ปี  30 11.11 
- 71 ปีข้ึนไป  0 0 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎าน/ชุมชน    
 - น๎อยกวํา 5 ปี  0 0 

- 5-10 ปี  8 2.96 
- 11-20 ปี  19 7.04 
- 21-30 ปี  31 11.48 
- มากกวํา 30 ปี  212 78.52 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต๎น (หรืออํานออกเขียนได๎)  97 35.93 

- ประถมศึกษาตอนปลาย  65 24.07 
- มัธยมศึกษาตอนต๎น  37 13.70 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  38 14.08 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

 

ร้อยละ 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  18 6.67 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8 2.96 
- ปริญญาตร ี  7 2.59 
- ปริญญาโท  0 0.00 
- ปริญญาเอก  0 0.00 
- อื่น ๆ  0 0 

5 ต าแหนํงหรือสถานภาพในหมํูบา๎น/ชุมชน    
 - ประชาชน  201 74.44 

- สมาชิกสภาท๎องถิ่น  10 3.70 
- ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญบํ๎าน สารวัตร
ก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 
20 7.41 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  0 0 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  3 1.11 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมํูบ๎าน(อสม.)   5 1.85 
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- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

 
1 0.37 

- กรรมการกองทุนหมํูบ๎าน/ชุมชนเมือง  6 2.22 
- กลุํมอาชีพ/ตัวแทนกลุํมอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  1 0.37 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   1 0.37 
- กลุํมหรืออาสาสมัคร เชํน อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน 
กลุํมพลังทางสังคมอื่นๆ  

 
7 2.60 

- ชมรมผู๎สูงอายุ ตัวแทนผู๎สูงอายุ  15 5.56 
- กลุํมหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตัวแทนทางธุรกิจ/การค๎า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การทํองเที่ยว  

 
0 0.00 

- สื่อมวลชน  0 0.00 
- ประธานหอการค๎าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 
0 0.00 

- องค์กร/หนํวยงานอื่น ๆ  0 0 
 รวม 270 100 

 
  จากตารางข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอ
การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด 
  1)  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํากลุํมตัวอยํางเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 
142 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.59 และเพศหญิงจ านวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.41  
  2) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํากลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 41 – 50 ปี 
จ านวน  76 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละเทํากันคือ 28.15 
  3) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําระยะเวลาที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎าน/ชุมชน ของ
กลุํมตัวอยํางที่อาศัยมากกวํา 30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.52  
  4) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับการศึกษาประถมศึกษา
ตอนต๎น(หรืออํานออกเขียนได๎) มากที่สุด จ านวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.93   
  5) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํากลุํมตัวอยํางมีต าแหนํงหรือสถานภาพใน
หมูํบ๎าน/ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไปมากท่ีสุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.44 
 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม (ตามเกณฑ์
ประสิทธิผล) 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 
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ที่สุด กลาง 
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  19.26 45.56 30.74 4.07 1.51 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมลูของโครงการ/กิจกรรม 17.78 48.15 25.93 7.41 2.74 
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14.81 43.33 34.07 7.41 2.74 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ 17.78 38.15 30.74 12.96 4.80 
5) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14.07 38.89 40.00 6.30 2.33 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.44 40.74 38.52 5.56 2.06 
7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปญัหา 17.78 37.78 34.81 8.15 3.02 
8) การแก๎ไขปญัหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 17.04 37.04 39.26 5.19 1.92 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.41 38.89 34.44 6.67 2.47 
ภาพรวม 16.70 40.94 34.28 7.07 2.62 

 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
             ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได๎จากการใช๎
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละของประชาชนที่พึง
พอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง อยูํในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดับคือ 
พอใจมาก ร๎อยละ 40.94 พอใจปานกลาง ร๎อยละ 34.28 พอใจมากที่สุด ร๎อยละ 16.70 พอใจน๎อย ร๎อยละ 7.07 
และไมํพอใจ  ร๎อยละ 2.62 แสดงวําประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในระดับพอใจมากในการท างานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 

2.2 ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 9.41 พอใจมาก 

2.  การพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต 9.59 พอใจมาก 

3.  การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 9.56 

พอใจมาก 

4.  การพัฒนาด๎านการวางแผนการสํงเสริมการลงทุน พาณิชย์
กรรมและการทํองเที่ยว 9.42 

พอใจมาก 

5.  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

9.61 

 

พอใจมาก 

6. การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและรัฐพิธี 9.53 

พอใจมาก 
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7.  การพัฒนาด๎านอ่ืนๆ 9.49 พอใจมาก 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎องโดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 
9.41 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 
9.59 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 9.56 
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 9.42 
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 
9.61 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เก่ียวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนมาก
เทํากับ 9.53 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 ความพึงพอใจที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชน ผู๎เกี่ยวข๎อง โดยใช๎แบบประเมินความ
พอใจ ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได๎จากการใช๎แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุํมเปูาหมายที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 270 ชุด พบวําร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนเทํากับ 
9.49 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
3. ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง                 
มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ภาคประชาชนยังไมํมีสํวนรํวมในการพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
2. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานควรปรับปรุงและแก๎ไข 
3. ด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร๎อย ชุมชนยังต๎องการจัด

ระเบียบในชุมชนและความสงบเรียบร๎อยต๎องแก๎ไขอยํางมาก โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 
4. อยากให๎องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแตํละโครงการ 
5. อยากให๎มีไฟฟูาสาธารณะสํองสวํางจากถนนหมูํบ๎านไปถึงองค์การบริหารสํวนต าบล       

กุดชุมแสง 
6. อยากให๎องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงด าเนินการตัดต๎นไม๎ริมถนนเพ่ือความสวยงาม

และปลอดภัย 
7. อยากให๎สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับเยาวชนในหมูํบ๎าน 
8. ควรแก๎ไขปรับปรุงหลายอยําง ไมํมีความโปรํงใสกับประชาชนเทําใด เห็นประโยชน์สํวน

บุคคลมากกวําประโยชน์สํวนรว
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ส่วนที่ 5 สรุปผล  และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

  1. ชุมชนมีเส๎นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพ่ือการสัญจรและขนถํายสินค๎าภาคเกษตรออกสูํ
     ตลาดเพิ่ม มากขึ้น 
  2. ประชาชนได๎รับบริการด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยํางครอบคลุมและท่ัวถึง  
  3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข๎าถึงและได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  4. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ลดลง 
  5. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
  6. ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมขึ้น 
  7. สินค๎าทางการเกษตรมีผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น  
  8. ในพ้ืนที่มีแหลํงผลิตสินค๎าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
  9. รายได๎ที่เกิดจากการจ าหนํายสินค๎าหรือผลผลิตในเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  10. มีพ้ืนที่ปุาไม๎ที่เป็นปุาต๎นน้ าเพ่ิมขึ้น 
  11. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ลดลง 
  13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถ
      ด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข 
  14. ประชาชนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคสํวนอยํางครอบคลุมและทั่วถึง 
 

1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การบริการโครงสร๎างพ้ืนฐาน ประชาชนได๎รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. การตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเลําเรียน น าสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํดี กินดี ครอบครัวอบอุํน มีความสามัคคี สังคมสงบสุข  
  4. ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลคําของสินค๎า สามารถ
     ขยายการตลาดได๎ 
  5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน 
       6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ หมูํบ๎านนําอยูํนํามอง   
 
 
 
 
   2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    2.1 ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   จากที่คณะกรรมการติดตามได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหาร
สํวนต าบลกุดชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีข๎อเสนอแนะดังนี้    
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   ปัญหา 
   1) ภาคประชาชนยังไมํมีสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสง 
   2) มีบางหมูํบ๎านที่ยังมีไฟฟูาสํองสวํางไมํเพียงพอ  
   3) มีโครงการที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นมากเกินไป แตํเนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดท าให๎ไมํ
สามารถจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎ครบทุกโครงการ  
   ข้อเสนอแนะ  
   1) อยากให๎แตํงตั้งตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน ขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง เชํน ตรวจรับงานจ๎างกํอสร๎างถนน ซํอมแซมถนน เป็นต๎น 
   2) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางในหมูํบ๎านให๎เพียงพอ และขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรมากยิ่งขึ้น 
   3) ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นครั้งตํอไป ให๎พิจารณาบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถจะ
ด าเนินการได๎หรือมีงบประมาณเพียงพอ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีงบประมาณสามารถ
ด าเนินการขอแก๎ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาในภายหลังได๎ 
นาย อบต.ฯ  -  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นครั้งตํอไป ให๎พิจารณาบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถจะ
   ด าเนินการได๎หรือมีงบประมาณเพียงพอ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมี
   งบประมาณสามารถด าเนินการขอแก๎ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาในภายหลังได๎ 
นายส าเร็จ  แซํปึง -  ส.อบต. หมูํ  1  ในการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนงบประมาณน๎อย  การพัฒนาอยาก
   ได๎โครงการใหญํ  และปัญหาของพ่ีน๎องประชาชน 
นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต. หมูํ 4  ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารสํวนต าบล
   กุดชุมแสง  ในการด าเนินงานสํวนใหญํประชาชนพึงใจ  
   -  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นจากสภา  เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
         พื้นที่ป่า  ของโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต 
         ความเร็วสูงในพื้นที่ชายชอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์ความเร็ว      
                                    สูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) 

 

ประธานสภาฯ  -  ได๎รับญัตติของนายก อบต.กุดชุมแสง  เป็น บันทึกข๎อความ สํวนราชการ  ส านักปลัด  
องค์การ      บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ที่ ชย 71501/-  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง เพ่ือ
      พิจารณาขอความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข๎าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ปุา 
   -  เชิญผู๎บริหารหรือตัวแทนผู๎ทีไ่ด๎รับมอบหมาย  ได๎น าหลักการและเหตุผลเสนอตํอสภา 
      เพ่ือประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                            
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หัวหน๎าส านักปลัด -  ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎รับหนังสือจากอ าเภอหนองบัวแดง  ที่  ชย 
   0023.20/3585  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2563  แจ๎งวํา  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
   เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (ส านักงาน กสทช.)  และกระทรวง
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรํวมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร๎างพ้ืนฐาน
   โทรคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยส านักงาน  กสทช.  
   ก าหนดด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกลําว  จ านวน  2  โครงการ  ได๎แกํ  
โครงการ   จัดให๎มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ
จ านวน     3,920  หมูํบ๎าน  และโครงการจัดให๎มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่หํางไกล จ านวน  
15,732    หมูํบ๎าน  โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์แล๎วเสร็จและเปิดให๎บริการภายในสิ้นปี 2563  เพ่ือให๎ทุก
   หมูํบ๎านสามารถเข๎าถึงและใช๎งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได๎อยํางทั่วถึงและเทําเทียมกัน  
   ซึ่งจากการด าเนินการพบวํา  มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
   อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ านวน  17,233  จุด  กระจายตัวอยูํในพื้นท่ีปุาไม๎ในเขตความ 
   รับผิดชอบของ 4,488  ต าบล  โดยในการขออนุญาตเข๎าท าประโยชน์ในเขตปุา  ต๎องมีความเห็น
   ของสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมปุาไม๎  จึงให๎อ าเภอ
   แจ๎งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ที่มีพ้ืนที่ที่ส านักงาน  กสทช.  จะขออนุญาตเข๎าท าประโยชน์ใน
   เขตพ้ืนที่ปุาเสนอเรื่องให๎สภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความเห็นตํอการด าเนินการโครงการ
   ดังกลําว จึงขอเสนอเรื่องให๎สภาองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็นชอบ 
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมูํ  14  ขออนุญาตน าความเห็นตํอสภาโดยการยกระดับโครงการยกระดับโครงสร๎าง
   พ้ืนฐาน  โทรคมนาคม  เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  ได๎แกํ  
   โครงการจัดให๎มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต าบลกุดชุมแสง  ซึ่งมีรายชื่อองค์กรปกครองสํวน
   ท๎องถิ่นที่มีพ้ืนที่ที่ส านักงาน  กสทช.จะขออนุญาติเข๎าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ปุา  การให๎สภาได๎
   พิจารณาความเห็นในวันนี้สํวนตัวเห็นด๎วยที่จะต๎องให๎การสนับสนุนโครงการ  เพราะเป็น 
   ประโยชน์อยํางยิ่งในเขตพ้ืนที่  สมควรให๎การสํงเสริมเพ่ือ  กสทช.จะได๎น าความเห็นสภาไป
   ด าเนินการตํอไป 
นายส าเร็จ  แซํปึง -  ขอใช๎พื้นที่ปุาเห็นด๎วยเพราะจะเกิดความเจริญความสะดวกในการสื่อสารประชาชน 
      ได๎รับประโยชน์ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปราย  ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
            พ้ืนที่ป่า  ของโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต  
            ความเร็วสูงในพื้นที่ชายชอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์ความเร็ว      
                               สูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) 

   -  ไมํมี 
   -  นับองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเข๎าประชุม  จ านวน  32  คน 
   -  ประเด็นการขอมติความเห็นชอบของสภา 
   -  สมาชิกสภาทํานใดเห็นชอบ 
   -  มติที่ชุม 
    -  เห็นด๎วย  28 เสียง 
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    -  ไมํเห็นด๎วย     - เสียง 
    -  งดออกเสียง  3 เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า  ของโครงการ
   จัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายชอบ (Zone 
   C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) 
   -  ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  จะได้ส่งส าเนาความเห็นจากสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบล  ไปยังส านักงาน  กสทช.  เพ่ือจะได้น าประกอบการขออนุญาต  เข้าท าประโยชน์เขต
   ป่าไม้ของโครงการดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเร็วต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  4.2  เพื่อพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   -  ได๎รับญัตติเป็น บันทึกข๎อความ สํวนราชการ  กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบล 
   กุดชุมแสง ที่ ชย 71502/-  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง เพ่ือพิจารณาขอความ
    เห็นชอบในการจํายขาดเงินสะสม 

-  เชิญคณะผู๎บริหารหรือตัวแทนผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย  ได๎น าหลักการและเหตุผลตํอสภาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

นายก อบต.ฯ  -  ขอน าเสนอหลักการและเหตุผลตํอสภา  เนื่องด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎รับ
   เรื่องร๎องทุกข์จากชุมชนในเขตต าบลกุดชุมแสง จ านวน 11 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน 
   18 หมูํบ๎าน ซึ่งได๎รับความเดือดร๎อน การคมนาคมไมํสะดวกสบาย การสัญจรถนนเพื่อการเกษตร
   ของประชาชนในชุมชน เป็นเส๎นทางท่ีประชาชนทั่วไปใช๎สัญจรเป็นประจ า มีความคับแคบ และ
   เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบํอยครั้งท าให๎ทรัพย์สินเสียหายไมํปลอดภัยและไมํได๎รับ
   ความรวดเร็วและประหยัดในการเดินทางสัญจรไป - มา  ในด๎านแหลํงน้ าอุปโภคบริโภคก็ขาด
   แคลน น้ าอุปโภค - บริโภค มีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนในเขตต าบล เพราะ
   ประชาชนทุกหมูํบ๎านตํางก็พากันใช๎ น้ าในการอุปโภค - บริโภค ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท า
   ให๎แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค ในการเกษตรไมํเพียงพอกับความต๎องการของประชาชนใน
   พ้ืนที่ จะเห็นได๎จากมีหนังสือร๎องทุกข์แจ๎งปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนขอความชํวยเหลือ
   ที่แนบท๎ายมาพร๎อมนี้ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนให๎ได๎รับแหลํงน้ าอยํางเพียงพอทั่วถึงกัน 
   กับความต๎องการของประชาชนในต าบลกุดชุมแสง 
               ดังนั้น กองชํางต าบลกุดชุมแสง จึงได๎ออกไปส ารวจความเดือดร๎อนของ

ประชาชนและประมาณราคา ตามหนังสือร๎องทุกข์แจ๎งปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนขอ
ความชํวยเหลือ เห็นสมควรที่จะต๎องดูแลให๎ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรไมํให๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อนตํอไป จึงเห็นสมควรจัดงบประมาณมาแก๎ไข  ก าจัดปัญหาเหลํานี้ให๎หมดไป ทาง
กองชํางจึงขอเสนอให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎พิจารณาสั่ง  งานจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก๎ไขปัญหาโดยดํวน ตามโครงการทั้งหมด  13  โครงการ 11 หมูํบ๎าน เป็น
จ านวนเงิน  3,102,000.00 บาท  (สามล๎านหนึ่งแสนสองพันบาทถ๎วน)  รายละเอียดยอดเงิน
สะสม  ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2563  ตามรายละเอียดดังนี้
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