
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2564 

 (ระหว่างตุลาคม 2563– กันยายน 2564)  
……………………………………. 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปี 2564 (ระหว่างตุลาคม 2563– กันยายน 2564)  ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงาน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2565 
 

 เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.
2564 (ระหว่างตุลาคม 2563– กันยายน 2564) ถูกต้องตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ.2564 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่    24   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5 
 
     
 
 
 
                              (นายเดชน์ทีปต์  ขาวทอง) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 



  

 
 
 

ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวัดผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ 
และใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในอนาคต  

 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล       
โคกทราย ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก ากับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  

 
 
         

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต.โคกทราย 

ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

สำรบัญ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ            
  - ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     1 
  - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     1 
  - ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      1 
  - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      4 
 

ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
  - วิสัยทัศน์         5 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       5 

- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล     5 
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      5 

  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 
 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  - ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 36 

- ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ 
  ของอบต.โคกทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2664      
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      39 
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ภำคผนวก 
  ค าสั่งอบต.โคกทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

ค าสั่ง ที่ 115/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 
ภาคผนวก ข แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนฯ 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ภาคผนวก ง บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จากระบบสารสนเทศ                       
   เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  

                                         
                                         *********************************     
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งการติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค        
ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การด าเนินงานส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 
(Ex-post Evaluation) การประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็น
การบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
3. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
4. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
5. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 

 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
     3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
             ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  



2 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ตามข้อ 28 ให้มีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย ตามค าสั่งที่ 115/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย 
 1.  นายกิตติพศ  วงชะแดง               สมาชิกสภาฯ     กรรมการ 
 2.  นายสนิท  ไหมแก้ว      สมาชิกสภาฯ      กรรมการ 
 3.  นายสวสัดิ์  สีพุฒ                 สมาชิกสภาฯ     กรรมการ 
   4.  นายน้อม  หนูสว่าง                 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ        
 5.  นายช านาญ  ขุนจ านง                ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกตะเคียน              ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง     ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 8.  ผู้อ านวยการกองคลัง      หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ 
 9.  หัวหน้าส านักปลัด       หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ 
 10.นายอนันต์  พันธุ์คีรี       ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11.นายรัตน์  รักเงิน        ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
     
 
 

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นจัดประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

และเสนอความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งความเห็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ของสภาท้องถ่ินต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม                  
เพ่ือรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ และเสนอความเห็นการพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 1. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ประชาชนได้รับประโยชน์ 

2. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้โครงการมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการหรือ
โครงการใดมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ประสบความส าเร็จก็ควรยุติโครงการ     

4. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ และแผนชุมชน 

 
 

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย   
“  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนดี ” 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 1. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินว่าองค์กรด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ 
วางไว้หรือไม่ ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตรใ์ด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไหร่    
 2. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือประเมินว่าองค์กรด าเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ด าเนินการเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานหรือไม ่และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกทราย 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ 
 2. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกทราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
          5.1.1 การจัดสรรงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2564 จ านวน 190 โครงการ 
                          มาด าเนินการ                       จ านวน  81 โครงการ 
(ข้อบัญญัติ จ านวน 55 โครงการ เงินอุดหนุน จ านวน 10 โครงการ เงินสะสม จ านวน 16 โครงการ)  
คิดเป็นร้อยละ 42.63 สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

 

 
 
 

แผนงาน 

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ.2564 

โครงการบรรจ ุ
ข้อบัญญัต ิ

/เงินอุดหนุน/เงินสะสม 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

125 
 

109,972,600 37 31,809,300 

2. การพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย ์

1.แผนงาน
การศึกษา 

15 
8,482,100 

9 5,184,200 

2.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

4 
290,000 

3 65,000 

3.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 

7 
235,000 

6 205,000 

4.แผนงาน
สาธารณสุข 

10 
6,799,200 

7 345,000 

5.แผนงานงบกลาง 5 18,020,000 5 18,572,045 
3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

5 

 
 

220,000 
4 130,000 

4. การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 12 

 
2,764,000 4 869,000 

5. การส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 

 
 

765,000 6 153,000 

รวม  190 147,547,900 81 57,332,545 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

 
จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ไดเ้น้นให้ความส าคัญ
ล าดับแรกคือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ร้อยละ 55.48 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ 42.51 
            3. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ 1.52 
                4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร้อยละ 0.27 
                5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 0.23 
                 
                                      
 
 
 
 

55.48

42.51

0.23 1.52 0.27

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล

การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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 5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้จัดสรรงบประมาณโครงการ
พัฒนาไว้ จ านวน 81 โครงการ งบประมาณ จ านวน 57,332,545 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ข้อบัญญัต/ิ 
เงินอุดหนุน/เงินสะสม 

ด าเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ การเบิกจ่าย 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครง 
การ 

ร้อยละ จ านวน
โครง 
การ 

ร้อยละ 
งบ 

ประมาณ 
ร้อยละ 

1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ                 
โลจสิติกส ์

37 31,809,300 14 17.28 8 9.88 15 18.52 21,140,376.89 36.87 

2.การพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

30 24,371,245 15 18.52 0     0 15 18.52 20,947,225 36.54 

3.การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและการ
ป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัย 

4 130,000 2 2.47 0 0 2 2.47 6,000 0.01 

4.การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมา              
ภิบาล 

4 869,000 2 2.47 0 0 2 2.47 58,950 0.10 

5.การส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 153,000 0 0 0 0 6 7.41 0 0 

รวม 81 57,332,545 33 40.74 8 9.88 40 49.38 42,152,551.89 73.52 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
   

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ เป็นเงิน 57,332,545 บาท   

- ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74   
                      เบิกจ่าย จ านวน 42,152,551.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.52 
 

- ไม่ด าเนินโครงการ จ านวน 40 โครงการ คิดเป็น           ร้อยละ 49.38  
  สาเหตุที่ด าเนินการโครงการน้อย เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88  คือ สาเหตุที่ด าเนินการล่าช้าเนื่องจาก
รายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

17.28 18.52

2.47 2.47 0.00

40.74

9.88 

- - - -

9.88 

18.52 18.52 

2.47 2.47 
7.41 

49.38 

ด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/
เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.74           
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 ไมไ่ดด้ าเนินการ จ านวน 40 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 49.38  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์** 

       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
บริเวณถนนสาย
บ้านหมอพา– 
เกาะสัก หมู่ที่ 4 
 

ม.ค.-มี.ค.
64 

60,000.00 
 

52,265.02 
 

-มีระบบไฟฟ้าใช้ในชุมชน กองช่าง 

2 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
บริเวณสะพาน
แคง หมู่ที่ 5 
 

ม.ค.-มี.ค.
64 

35,000.00 
 

27,211.87 
 

--มีระบบไฟฟ้าใช้ในชุมชน กองช่าง 

รวม  2 โครงการ 95,000.00 79,476.89   
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 6 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตีนกลาง – กันแร่ 
หมู่ที ่13 

ต.ค.63-มี.ค.
64 

5,614,000.00 
 

5,614,000.00 
 

-ก่อสร้างถนนเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานน้ า
กระจาย-เกาะยวนนก    
หมู่ที ่1 

ต.ค.63-มี.ค.
64 

2,898,000.00 
 

2,898,000.00 
 

-ก่อสร้างถนนเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย  
ข้างโรงเรียนบ้านควน
แหวง-วังอีคุยหมู่ที่ 11 

ต.ค.63-มี.ค.
64 

3,274,000.00 
 

3,198,200.00 
 

-ก่อสร้างถนนเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พท.ถ.59-011 สาย
กันแร่-ปากหลง หมู่ที่ 
13 

ก.ค.-ก.ย.64 5,716,000 5,716,000 -ก่อสร้างถนนเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ระบบปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 
 

ต.ค.63-มิ.ย.
64 

832,000.00 
 

830,000.00 
 

-ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พท.ถ.59-001 สาย
เกาะเคียนใน หมู่ที่ 1 

ก.ค.-ก.ย.64 1,210,000.00 
 

1,210,000.00 
 

-ก่อสร้างถนนเป็นไปตาม
มาตรฐาน  
-ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

รวม  6  โครงการ 19,544,000.00 19,466,200.00   
 

 



  12 

 

 

 

รายละเอียดโครงการเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางในต าบล 
 

เม.ย.-พ.ค.64 499,400.00 
 

498,000.00 -ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน  
-ประชาชนได้รบัความสะดวก
ในการสัญจร 

 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังในต าบล 
 

เม.ย.-พ.ค.64 495,300.00 
 

495,000.00 -ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน  
-ประชาชนได้รบัความสะดวก
ในการสัญจร 

 

กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ที่ 8 
 

เม.ย.64 256,000.00 
 

256,000.00 
 

-บ่อบาดาลมีคณุภาพ 
-ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ที่ 7 
 

เม.ย.64 256,000.00 
 

256,000.00 -บ่อบาดาลมีคณุภาพ 
-ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 6 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 53,500.00 
 

53,500.00 
 

-มีระบบระบายน้ า 
-ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 7 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 36,200.00 
 

36,200.00 -มีระบบระบายน้ า 
-ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ 1,596,400.00 1,594,700.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูกพัน ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาด ยางแคปซีล 
สายเกาะสัก -หลาหยี
น้ า หมู่ที่ 4  

มิ.ย.-ส.ค.64 954,000.00 
 

949,000.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
เหมือง สายโรงพัก
เก่า – ถนนหน้า
สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 

ก.ค.64 19,600.00 
 

19,600.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบา้น
ลุงนา – ทับชุมเห็ด 
พร้อมวางท่อบล็อก
ระบายน้ า หมู่ที่ 7 

ก.ค.-ส.ค.64 450,300.00 
 

450,000.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
เหมืองน้ า หนอง
เถ๊ียะ– โคกทราย หมู่
ที่ 5 

ก.ค.64 84,200.00 
 

84,200.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
สายหลังอนามัยควน
ปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 
8 

มิ.ย.-ส.ค.64 635,600.00 
 

632,000.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกหนองส้ม 
หมู่ที่ 13 

ก.ค.-ก.ย.64 248,000.00 
 

247,500.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ กองช่าง 

รวม  6  โครงการ 2,391,700.00 2,382,300.00   
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจริง จ านวน 2 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ ก่อหน้ีผูกพัน ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 

ธ.ค.63-พ.ค.
64 

877,000.00 
 

872,000.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 

2 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ระบบประปาหมูบ่้าน
ภายในต าบลโคกทราย 
 

 4,500,000.00 
 

4,495,000.00 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 

รวม 2 โครงการ 5,377,000.00 5,367,000.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขต       
หอกระจายข่าว
หมู่บ้านหมู่ที ่8  

ส.ค.-ก.ย.64 248,400.00 
 

- 
 

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไมไ่ด้
ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

ส.ค.-ก.ย.64 239,400.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไมไ่ด้
ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ า สายทับ
ชุมเห็ด – สะพาน
เปรี๊ยะ ฝั่งตะวันตก 
หมู่ที่ 9  

ก.ค.-ก.ย.64 50,300.00 
 

- 
 

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไมไ่ด้
ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า สนามกีฬา
ประดู่หม้อ      หมู่
ที่ 12 
 

ส.ค.-ก.ย.64 495,900.00 
 

- 
 

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไมไ่ด้
ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีต 
สายสะพานน้ า
กระจาย – เกาะ
ยวนนก หมู่ที่ 1 

มิ.ย.-ส.ค.64 446,300.00 
 

- 
 

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไมไ่ด้
ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ 1,480,300.00 -   
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รายละเอียดโครงการเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

มิ.ย.-ก.ย.64 875,700.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 1 

มิ.ย.-ก.ย.64 68,500.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 3 

มิ.ย.-ก.ย.64 38,100.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 9 

มิ.ย.-ก.ย.64 109,400.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 10 

มิ.ย.-ก.ย.64 13,700.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 11 

มิ.ย.-ก.ย.64 39,600.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 12 

มิ.ย.-ก.ย.64 8,600.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 13 

มิ.ย.-ก.ย.64 5,800.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ า หมู่ที่ 8 

มิ.ย.-ก.ย.64 90,900.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ร้านน้ าชา-เกาะสัก         
หมู่ที่ 4 

มิ.ย.-ก.ย.64 74,600.00 
 

- ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ 1,324,900.00 -   
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/
เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.74           
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 40 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 49.38  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

**ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์** 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 14  โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ต.ค.63-ก.ย.64 1,830,800.00 
 

1,293,820.00 
 

-เด็กนักเรียนไดม้ี
พัฒนาการตามวัยทุกคน 
-สามารถแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านควนหินแท่น 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 468,000.00 
 

437,820.00 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 

กองการศึกษา 

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
วัดควนเพ็ง 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 716,000.00 
 

673,900.00 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 

กองการศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านควนแหวง 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 1,000,000.00 
 

981,020.00 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 

กองการศึกษา 

5 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
วัดโคกตะเคียน 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 312,000.00 
 

247,540.00 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 

กองการศึกษา 

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
วัดพรุพ้อ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 676,000.00 
 

669400.00 
 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 
 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืนโดยการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

มิ.ย.-ก.ค.64 20,000.00 
 

13,000.00 
 

-ประชาชนรู้จักการคดั
แยกขยะ 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 
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ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ  
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

ก.พ.-มี.ค.64 30,000.00 
 

30,000.00 
 

1.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.สุนัข แมว หรือสัตว์ที่
เป็นพาหะได้รับการฉีด
วัคซีน ร้อนละ80 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

9 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ก.ค.-ส.ค.64 5,000.00 
 

4,998.00 
 

สามารถขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมวได้
ร้อยละ 80 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

10 โครงการรณรงค์สรา้ง 
จิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า
ไม้และทรัพยากรธรรมชาต ิ

มี.ค.-เม.ย.64 10,000.00 
 

4,182.00 
 
 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมจีิตส านึกใน
การอนุรักษ์ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

11 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

ต.ค.63-ก.ย.64 14,905,200.00 
 

13,506,100.00 
 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยังชีพ
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

12 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 3,230,800.00 
 

2,709,600.00 
 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

13 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 

ต.ค.63-ก.ย.64 102,000.00 
 

90,000.00 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

14 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ต าบล 

ธ.ค.63-ก.พ.64 234,045.00 
 

234,045.00 
 

สมทบให้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ด าเนินกิจกรรม 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

รวม   14  โครงการ 23,539,845.00 20,895,425.00   
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  

ต.ค.63-ก.ย.64 25,900.00 25,900.00 เด็กเล็กไดม้ี
การพัฒนาการ
ตามวัยทุกคน 

กองการศึกษา
(ศูนย์เด็กเล็ก
วัดโคกทราย) 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  

ต.ค.63-ก.ย.64 25,900.00 25,900.00 เด็กเล็กไดม้ี
การพัฒนาการ
ตามวัยทุกคน 

กองการศึกษา 
(ศูนย์เด็กเล็ก
วัดควนเพ็ง) 

รวม 2 โครงการ 51,800.00 51,800.00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 

ธ.ค.63-ม.ค.64 100,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการเผยแพร่ผลงาน
การศึกษาต่อสาธารณชน 
 

ม.ค.-มี.ค.64 20,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

กองการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 
 

ก.พ.-มี.ค.64 20,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ 
 

มี.ค.-เม.ย.64 15,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

5 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากไร ้
 

ม.ค.-ส.ค.64 30,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

6 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 

พ.ค.-มิ.ย.64 20,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอาย ุ
 

มิ.ย.-ก.ค.64 20,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 
 

8 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ค.64 25,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

9 โครงการอุดหนุนเทศบาล
ต าบลป่าบอน (โครงการจดั
งานวันสับปะรด) 
 

มิ.ย.ส.ค.64 100,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
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ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการอุดหนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรตี าบล
โคกทราย 
 

ม.ค.-ส.ค.64 
 
 

30,000.00 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากกองทุนไม่ยื่นความ
ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพราะ
การเบิกจ่ายเงินต้องปฏิบัตติาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ
ในการน าเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย  

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

11 โครงการพัฒนากลุ่มสตร ี
 

เม.ย.-พ.ค.64 10,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

12 โครงการชุมชนปลอดภัย
ห่างไกลเอดส ์
 

พ.ค.-มิ.ย.64 10,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

13 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข                  
(อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน) 
 

ม.ค.-ส.ค.64 
 
 

260,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากกองทุนไม่ยื่นความ
ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพราะ
การเบิกจ่ายเงินต้องปฏิบัตติาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ
ในการน าเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

14 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 
 

ม.ค.-ก.พ.64 10,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานสาธารณสุข 

15 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน               
(อุดหนุนกองทุนวันละบาท) 
 

พ.ค.-ก.ค.64 100,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
-รายได้ทีไ่ดร้ับการจดัสรรไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้จึงไม่
สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

ส านักปลดั 
-งานนักพัฒนา
ชุมชน 

รวม 15 โครงการ 770,000.00    
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/
เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.74           
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 40 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 49.38  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

**ยุทธศาสตร์ที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันสาธารณภัย** 

        รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่าย
จริง 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการจดัตั้งด่าน
ชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลปีใหม ่
 

 
ธ.ค.63-ม.ค.64 

5,000.00 
 

3,000.00 สามารถลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ส านักปลดั 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

2 โครงการจดัตั้งด่าน
ชุมชน/จุดบริการ 
เทศกาลสงกรานต ์
 

มี.ค.-เม.ย.64 5,000.00 
 

3,000.00 สามารถลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ส านักปลดั 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รวม 2 โครงการ 10,000.00 6,000.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผน
ด าเนินงาน 

งบประมาณ เบิกจ่าย
จริง 

ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
 

พ.ค.-ก.ค.674 100,000.00 
 

- ไม่ได้ด าเนินการจดั
ฝึกอบรมเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

2 โครงการ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยด้านวินัย
จราจร 

ก.พ.-มี.ค.64 20,000.00 
 

- ไม่ได้ด าเนินการจดั
ฝึกอบรม เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักปลดั 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

รวม 2 โครงการ 120,000.00 -   
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/
เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.74           
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 40 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 49.38  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล** 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง จ านวน 2 โครงการ 
 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

ต.ค.63- ก.ย.
64 

150,000.00 
 

39,950.00 
 

อบต.มีระบบการ
จัดท าแผนที่ภาษีท่ีดี
ขึ้น 

กองคลัง 

2 อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ป่าบอน 
 

เม.ย.64 19,000.00 
 

19,000.00 อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
ป่าบอน 
 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ 169,000.00 58,950.00   
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 

 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิบ
ชอบ 

1 โครงการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 500,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ  
เนื่องจากไม่มีการ
เลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ของ อบต. 

ก.พ.-ก.ค.64 200,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

ส านักปลดั 
-งานนักทรัพยากร
บุคคล 

จ านวน 2 โครงการ 700,000.00 -   
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/
เงินสะสม จ านวน 81 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.74           
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 40 โครงการ                 
คิดเป็นร้อยละ 49.38  โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

**ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ แผนด าเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ผลด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 50,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งนักกีฬา 
กรีฑา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากรีฑา
ต่างๆ 

ต.ค.63-ก.ย.64 10,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

มี.ค.-เม.ย.64 50,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

มิ.ย.-ส.ค.64 8,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสารท
เดือนสิบ 

ก.ค.-ก.ย.64 5,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอป่า
บอน 
(โครงการลากพระ) 

ต.ค.63 30,000.00 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก            
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กอง
การศึกษา 

รวม 6 โครงการ 153,000.00 -   
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ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 ตู้เย็นขนาด7 คิว 
จ านวน 1 ตู ้

ม.ค.-มี.ค.64 9,000.00 8,000.00 สามารถใช้ในการ
จัดเก็บวัคซีนเพ่ือ
รักษาประสิทธิภาพ
ได้ 

ส านักปลัด 

2 ตู้เหล็กแบบ 4 
ลิ้นชัก จ านวน 1 
ตู้ 

ก.ค.64 7,000.00 6,900.00 เจ้าหน้าสามารถใช้
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

3 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จ านวน 1 ตู ้

ส.ค.-ก.ย.64 5,900.00 5,900.00 เจ้าหน้าสามารถใช้
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

4 จัดซื้อโต๊ะท างาน  
พร้อมเก้าอ้ี  ระดับ 
1-2 จ านวน 1 ชุด 

มี.ค.64 5,000.00 5,000.00 เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ
เก้าอ้ีไว้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

5 จัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ี ระดับ 
3-6 จ านวน 2 ชุด 

ส.ค.-ก.ย.64 12,000.00 11,500.00 เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ
เก้าอ้ีไว้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

6 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 

ส.ค.-ก.ย.64 6,000.00 6,000.00 เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
ส าหรับวาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

7 โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ี ระดับ 1 -2    
จ านวน  2  ชุด   

ส.ค.-ก.ย.64 10,000.00   10,000.00 เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ
เก้าอ้ีไว้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

8 โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด    

ส.ค.-ก.ย.64 6,000.00   6,000.00 เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
ส าหรับวาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

9 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 
36000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 92,200.00 91,000.00 ส านักปลัดมี
เครื่องปรับอากาศท า
ความเย็นเพียงพอ 
สามารถปรับอุณภูมิ 
ได้พอเหมาะ สะดวก
ในการท างาน 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

10 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบติดผนัง ขนาด 
12000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 17,000.00 16,000.00 ศูนย์เด็กเล็กมี
เครื่องปรับอากาศท า
ความเย็น สามารถ
ปรับอุณภูมิได้
พอเหมาะ นักเรียน
ได้รับความสบาย 

กอง
การศึกษา 
(ศูนย์เด็ก
วัดควน
แสวง) 

11 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 32,400.00 32,000.00 ศูนย์เด็กเล็กมี
เครื่องปรับอากาศท า
ความเย็น สามารถ
ปรับอุณภูมิได้
พอเหมาะ นักเรียน
ได้รับความสบาย 

กอง
การศึกษา 
(ศูนย์เด็ก
วัดโคก
ทราย) 

12 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 
30000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 79,400.00 78,000.00 ศูนย์เด็กเล็กมี
เครื่องปรับอากาศท า
ความเย็น สามารถ
ปรับอุณภูมิได้
พอเหมาะ นักเรียน
ได้รับความสบาย 

กอง
การศึกษา 
(ศูนย์เด็ก
วัดควน
แสวง,ศูนย์
เด็กวัดควน
เพ็ง) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

ม.ค.-มี.ค.
64 

2,600.00 2,580.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 
 
 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1KVA  
จ านวน 3 เครื่อง 

ก.พ.64 17,400.00 17,400.00 สามารถใช้ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยืดอายุการ
ใช้งาน 

กองช่าง 

3 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
จ านวน 1 เครื่อง 

ก.พ.64 22,000.00 22,000.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเพียง
พอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One  จ านวน 1 
เครื่อง 

   ก.พ.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23,000.00 23,000.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเพียง
พอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

ก.พ.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4,300.00 4,300.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) ส าหรับ
กระดาษ A3  
จ านวน 1 เครื่อง 

ก.พ.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6,300.00 6,300.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  จ านวน 1 
เครื่อง 

ก.พ.64 2,500.00 2,500.00 สามารถใช้ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยืดอายุการ
ใช้งาน 

กองช่าง 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

8 จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เครื่อง 

ก.พ.64 7,500.00 7,050.00 สามารถใช้ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยืดอายุการ
ใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

9 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

เม.ย.-ส.ค.64 17,000.00 17,000.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า จ านวน 3 
เครื่อง 
 

เม.ย.-ส.ค.64 7,800.00 7,800.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

11 จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

เม.ย.-ส.ค.64 2,500.00 2,500.00 สามารถใช้ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยืดอายุการ
ใช้งาน 

ส านักปลัด 

12 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 3 
เครื่อง    

ส.ค.-ก.ย.64 
 
 

51,000.00 50,400.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพียงพอ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
(ศูนย์เด็กวัดโคก
ทราย,ศูนย์เด็ก
บ้านพรุพ้อ,ศูนย์
เด็กควนเพ็ง) 

13 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 
 
 

ส.ค.-ก.ย.64 5,200.00 5,160.00 เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

14 เครื่องพิมพ์  
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 7,500.00 - อยู่ระหว่างด าเนินการ กอง
การศึกษา 

15 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

ส.ค.-ก.ย.64 15,000.00   - อยู่ระหว่างด าเนินการ กอง
การศึกษา 
(ศูนย์เด็กวัดโคก
ทราย,ศูนย์เด็ก
บ้านพรุพ้อ 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผนด ำเนินงำน งบประมำณ เบิกจ่ำย
จริง 

ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า
แบบดิจิตอล 
จ านวน 1 
เครื่อง 

ม.ค.-มี.ค.64 3,000.00 1,550.00 เพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัย การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ครุภัณฑ์โรงงำน 

 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผนด ำเนินงำน งบประมำณ เบิกจ่ำย
จริง 

ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 สว่านไขควง
ไฟฟ้าไร้สาย 
จ านวน 1 
เครื่อง 

ก.พ.64 4,750.00 3,900.00 เพ่ิมความสะดวกและ
ปลอดภัย การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ครุภัณฑ์อ่ืน 

 

ล ำดับ ครุภัณฑ์ แผนด ำเนินงำน งบประมำณ เบิกจ่ำยจริง ผลกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

1 เครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง 

 15,000.00 15,000.00 เพ่ิมความสะดวกในการ
ท างาน ท าให้การท างาน
สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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5.3 สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

สรุปรายรับ 
รายรับ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง   
     หมวดภาษีอากร 443,000 753,233.81 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 87,300 233,206.00 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 306,000 232,832.19 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,000,000 2,392,341.00 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,000 375,060.00 
    หมวดรายได้จากทุน - - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.   
     หมวดภาษีจัดสรร 25,910,700 25,813,016.17 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   
     เงินอุดหนุนทั่วไป 34,200,000 36,524,084.00 

รวมรายรับตามข้อบัญญัติ 63,000,000 66,323,773.17 
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 24,885,000.00 
     เงินสะสม - 1,594,700.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 63,000,000 92,803,473.17 
 

สรุปรายจ่าย 
รายจ่าย ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 

งบกลาง 19,734,210 18,123,755.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 23,006,640 18,915,383.22 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          
ค่าสาธารณูปโภค) 

12,616,400 8,931,327.47 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,930,750 797,553.50 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,712,000 3,108,156.89 

รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 63,000,000 49,876,176.08 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 24,885,000.00 
เงินสะสม - 1,594,700.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 63,000,000 76,355,876.08 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.โคกทราย มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย  16,447,597.09 บาท 
รายงานสถานะการคลัง  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
เงินฝากธนาคาร 42,960,477.86 47,309,531.85 53,563,128.29 63,742,578.45 
ลูกหนี้ 3,425,235.34 3,400,360.57 3,338,015.37 3,768,505.28 
เงินสะสม 24,233,171.34 30,855,619.02 34,701,106.10 36,008,224.23 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 13,183,401.38 14,553,730.74 15,758,236.40 18,820,093.88 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการในปี พ.ศ.2564 จ านวน 190 โครงการ                  

น าโครงการมาด าเนินการ จ านวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.63 เป็นเงิน 57,332,545 บาท ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74 เบิกจ่าย จ านวน 42,152,551.89 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.52 ยังไมไ่ด้ด าเนินโครงการ จ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.38  

สาเหตุที่ด าเนินการโครงการน้อย เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.88 สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตามห้วง

ระยะเวลาเนื่องจากรายได้ทีไ่ด้รับการจัดสรรไมเ่ป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้เน้นให้ความส าคัญการพัฒนาล าดับแรกคือ 
                1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ร้อยละ 55.48 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ 42.51 
      3. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ 1.52 
      4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร้อยละ 0.27 

                5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 0.23 
                 

 

สรุปสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
งบประมาณท่ัวไป ตั้งประมาณการรายรับ 63,000,000 บาท รับจริง 66,323,773.17 บาท  
รายรับจริงมากกว่าประมาณการ 3,323,773.17 บาท  

ประมาณการรายจ่าย 63,000,000 บาท จ่ายจริง 49,876,176.08 บาท  
จ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 13,123,823.92 บาท  

แต่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
16,447,597.09 บาท  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
มีเงินสะสม                     บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม                 บาท                   
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2. ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกทราย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การศึกษาเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 
ประการ  
  1) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ใน 6 ภารกิจงาน  

คือ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน , 
งานบริการทางสังคมและสวัสดิการ 
งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
งานสาธารณสุข 
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
งานการบริหารจัดการที่ดี   
 
2) เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะของ

อบต.โคกทราย ในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนเกิดความพึงพอใจ โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อบต.โคกทราย  โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100คน ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 – 13 เป็นเพศหญิง 54คน เพศชาย 46 คน 
มากที่สุดช่วงอายุ 40-49 ปปีระกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.
มากที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาทมากที่สุด เคยติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทรายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
จากแบบสอบถามในประเด็นการได้รับประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกทราย 6 ภารกิจงาน คือ เรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 

1.งานบริการทางสังคมและสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจ  17.50 
2.งานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ระดับความพึงพอใจ  17.20 
3.งานโครงสร้างพื้นฐาน   ระดับความพึงพอใจ  16.55 
4.งานการบริหารจัดการที่ดี  ระดับความพึงพอใจ  16.33 
5.งานสาธารณสุข   ระดับความพึงพอใจ  16.24 
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับความพึงพอใจ  16.18 
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 ข้อเสนอแนะ 
     1. ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายกระจกโค้งมน 
     2. ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาการวางสิ่งกีดขวางทางน้ า 
     3. ปรับปรุงเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วถึง 
     4. ติดตั้ง กล้อง CCTV  
     5. ในบางพื้นที่ควรมีการท าความสะอาด ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า  
      6. ติดตั้งโคมฟ้าฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยง ทางโค้ง เขตชุมชน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 125 โครงการ  
ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 37 โครงการ  
ด าเนินการ 14 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างระบบปา
หมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนน  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   โครงการวางท่อระบายน้้า  เป็นต้น  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 41 โครงการ  
ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 30 โครงการ  
ด าเนินการ 15 โครงการ  เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ได้แก่  โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  โครงการอุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) โครงการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ  สุนัขบ้าฯ 
โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ้านวนสัตว์ฯ โครงการรณรงค์สร้าง จิตส้านึกในการอนุรักษ์
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV      เป็นต้น 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

ปรากฏในแผนพัฒนาจ านวน 5 โครงการ  
ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 4 โครงการ  
ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ  
เป็นโครงการโครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ 

เทศกาลสงกรานต ์เป็นต้น 
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 12 โครงการ  
ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 4 โครงการ  
ด าเนินการ 2 โครงการ  เป็นโครงการ โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อุดหนุน

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าบอน  เป็นต้น 
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  

ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 7 โครงการ  
ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 6 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
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สรุป  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.โคกทราย ได้เน้นให้ความส าคัญได้เน้นให้ความส าคัญ 
ล าดับแรกคือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ร้อยละ 55.48 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ 42.51 
      3. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ 1.52 

                4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร้อยละ 0.27 
                5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 0.23                 

โดยสามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.74 
ไม่สามารถด าเนินโครงการ ร้อยละ 49.38 สาเหตุที่ด าเนินการโครงการน้อย เกิดการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 9.88 เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนด

ไว้ 
ทั้งนี้ จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.โคกทรายได้ด าเนินการประเมินผลความ  

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของอบต.โคกทราย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้มากข้ึน ลดจ านวนลูกหนี้ค้างช าระ เพ่ือให้อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บ

เองมาพัฒนา อบต.ให้เจริญมากข้ึน เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถน ามาใช้ได้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ก ากับ ดูแล ใหผู้้ที่ปฏิบัติงานประปาเร่งรัดการจัดเก็บค่าน้ าประปา เพื่อให้ อบต.มีรายได้เพิม่ขึ้น 
3. ด าเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา เพื่อลดจ านวนลกูหนี้ค้างช าระ 
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