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ค ำน ำ 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลทับพริก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ สามารถน าเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถประเมิน
ตัวเองได้ว่าที่ผ่านมามีการด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินการน ากิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงได้รวบรวม
ข้อมูลและน ามาจัดท าเป็นแบบรายงานตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลไว้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ทับพริกและเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
       บทน ำ 

 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทับพริก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
ตรวจดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท า ให้ทราบถึง จุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  กอง/งาน 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑. เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ 
๒. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
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๓. ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑. การติดตามและประเมินผลรายโครงการ เมื่อกอง/งาน ได้ขอบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อมาได้น ามาจัดท างบประมาณ จากนั้นได้ด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ มีการ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการโดยทันที หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๓๐ วัน นับ
จากโครงการแล้วเสร็จ โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ๑.๒ ส่งผลการส ารวจความพึงพอใจรายโครงการให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้งาน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม 
 ๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๒.๑ ติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๒ ส่งผลการส ารวจความพึงพอใจให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓. เมื่องานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับผลการส ารวจความพึงพอใจทั้ง ๒ ส่วนแล้วให้เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 ๖. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกรับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๗. ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริกรับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 ๘. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาท้องถิ่น ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๙. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็น ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี้ 
 4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4.2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเองแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   (1) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
       แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       แบบที่  2 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   (2) ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับรายโครงการและเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนี้ 
   - แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
   - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
   - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
   (3) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   (4) การติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑. ได้เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ 
 ๒. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ได้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ (vision)  
“ทับพริกเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เขตการค้าชายแดน”  

 

2. ยุทธศำสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเขตการค้าชายแดน  
 

3. เป้ำประสงค์  
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   2. ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่  
  4. พัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อเนื่อง  
  5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  
  6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
  7. แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟู  
  8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
  9. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 

4. ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า ท่อระบายน้ าและลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน 
  2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน   
  3. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลเพ่ิมข้ึน  
  4. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและคุณภาพมากขึ้น  
  5. ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  6. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลที่ได้รับการพัฒนา  
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟุเพ่ิมข้ึน  
  8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ิมข้ึน 
  9. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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5. ค่ำเป้ำหมำย  
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานและครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
  2. ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่  
  4. พัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อเนื่อง 
  5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  
  6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
  7. แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟู  
  8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
  9. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6. กลยุทธ์ 
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงดูแลรักษาใน  
เขตต าบล 
  2. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ าระบบประปาที่ได้  
มาตรฐาน  
  3. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีแสงสว่างตามทางสาธารณะการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรหรือ
ที่อยู่อาศัย 
  4. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีสถานที่เพ่ือนันทนาการ และการออกก าลังกายในชุมชน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพการผลิต  
  2. แนวทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
  3. แนวทางการพัฒนาระบบความคิด ให้สอดคล้องกับภาวะโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมคุณภำพชีวิตและสำธำรณสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการ  
  2. แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มี  
คุณภาพ  
  3. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  4. แนวทางการพัฒนาความมั่นคงของชาติและป้องกันแก่ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ  
การศึกษาทุกรูปแบบตามความสนใจหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 
  2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  3. แนวทางการพัฒนา กีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้องได้รับการ  
ส่งเสริม  
  4. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชนทุกระดับ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการพัฒนาก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ท าให้น้ าเสียในชุมชน  
  2. แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษา การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  3. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่
มีอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชน  
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและองค์กร โดยมีแนวพัฒนา ดังนี้  
  1. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
  2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
  3. แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำเขตกำรค้ำชำยแดน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า  
 

7. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกซึ่งจะน าไปสู่การ  
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับพริก จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นต าบลแห่งความสุขภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง  
 

8. แผนงำน  
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป            8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน           9. แผนงานการเกษตร 
  3. แผนงานการศึกษา             10. แผนงานงบกลาง 
  4. แผนงานสาธารณสุข  
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  6. แผนงานเคหะและชุมชน  
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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ส่วนที่ 3 
กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้วยเทคนิค SWOT  
  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรตัดสินใจประกอบด้วย 
  

SWOT Analysis 
 

   ปัจจัยภายใน       ปัจจัยภายนอก 
  
    
         S = Strength             SWOT            O =  
              จุดแข็ง            ประเด็น    Opportunity  
 
 
      W = Weakness        T = Threat  
   จุดอ่อน            อุปสรรค  
 
  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง ( Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่าส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
  กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity = O ) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ เป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี  
  กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็น อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและ
เทคโนโลยี  
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ปัจจัยภำยใน  
จุดแข็ง (Strength) 

  1. มีส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจได้ตามอ านาจหน้าที่ได้ในระดับท่ีดี  
  2. การวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดนโยบายที่เด่นชัดและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  
  3. มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนใน
ระดับท่ีด ี  
  4. มีการมอบอ านาจการปฏิบัติหน้าที่ท่ีชัดเจนท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
  5. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ  
  6. มีระเบียบ กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  
  7. บุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย  
  8. มีพ้ืนที่ต าบลขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารและดูแลอย่างทั่วถึง  
  9. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งและมีการท างานในระบบของเครืองข่าย  
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  1. มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และตาม ความจ าเป็นเร่งด่วน  
  2. อัตราก าลังบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  
  3. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา  
  4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
  5. รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
 
ปัจจัยภำยนอก  

โอกำส (Opportunity) 
  1. การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มมากข้ึน  
  2. เป็นพื้นที่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเอื้อต่อการลงทุนในพ้ืนที่  
  4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึ้น  
  5. มีการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเปิดตลาดการค้าชายแดน  
  6. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ  
  7. รัฐให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
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อุปสรรค (Threat) 
  1. ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากองค์กรของรัฐ  
  2. ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการระบาดของโรค covid – 19 และปัญหาอาชญากรรม  
  3. ระเบียบข้อกฎหมาย ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
  4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  
  5. สภาวะทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  6. แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆเพ่ิมขึ้น   
  7. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ังคง ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 4 
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับพริก อ ำเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว 

............................................................................................... 
 

แบบท่ี 1 แบบกำรประเมินตนเองเพื่อเป็นกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว  

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินการ 

ไม่มีการ 
ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
11.มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบท่ี ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
2.รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563  
 
 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
 

2.1 โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
 

ยุทธศำสตร ์ 2562 2563 2564 2565 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

129 59,943,400 198 134,074,000 198 134,074,000 52 17,008,400 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

47 8,091,000 47 8,091,000 47 8,091,000 47 8,091,000 

3. การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

22 1,117,000 22 1,117,000 22 1,117,000 - - 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

7 2,080,000 7 2,080,000 7 2,080,000 - - 

5. การพัฒนาทัพยากร
สิ่งแวดล้อมและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

42 6,470,720 42 6,470,720 42 6,470,720 7 2,503,500 

6. การพัฒนาด้าน
บุคลากรและองค์กร 

30 11,078,000 30 11,078,000 30 11,078,000 1 500,000 

7. การพัฒนาเขตการค้า
ชายแดน 

17 1,170,000 19 1,690,000 18 1,670,000 1 500,000 

รวม 294 89,950,120 365 164,600,720 364 153,169,620 107 28,102,900 
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กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับพริก อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านทับพริก หมู่ที่ 2 ซอยบ้าน
นายวิฑูรย์   

 
295,000 

 
- 

 
- 

 
กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแปลงเกษตร บ้าน
เขาสารภี  

69,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
3. โครงการก่อสร้างประปาน้ าดื่มพร้อมถังกรอง
น้ า ซับเมอร์สและอาคารอเนกประสงค์ บ้านทับ
พริก  

500,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านนายบุญหนา 
ยมศรีทัศน์ บ้านป้ายเขียว  

200,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสี่แยกทันใจ หมู่ที่ 
1 ซอยบ้านนางล าวงและ น.ส.โชติรส บุตรทอง   

100,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
6. โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา บ้านสี่แยก
ทันใจ หมู่ที่ 1 ซอยไร่นางอุทิศ บุตรทอง    

100,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
7. โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4   

350,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
8. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าหน้าวัด
คลองหว้า บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 7   

120,000 - - กันเงินท่ียัง
มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
รวม 8 โครงกำร 1,734,000 - - - 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
1. โครงการต าบล 4 ดี วิถีพอเพียง 

 
30,000 

 
8,300 

 
21,700 

 

รวม 1 โครงกำร 
 

30,000 
 

8,300 
 

21,700 
 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มของชุมชน 
1. โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาชีพ การ
ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรภายในต าบล 

 
30,000 

 
- 

 
30,000 

 

รวม 1 โครงกำร 
 

30,000 - 30,000  

รวมโครงกำรทั้งหมด 2 โครงกำร 
 

60,000 8,300 51,700  
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิตและสำธำรณสุข 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ   

 
100,000 

 
87766.75 

 
12,233.25 

 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

50,000 - 50,000  

3. โครงการติดกล้องวงจรปิด 
(CCTY)ภายในหมู่บ้านต าบลทับพริก 

100,000 - 100,000  

รวม   3 โครงกำร 
 

250,000 87766.75 162233.25  

แผนงำนสำธำรณสุข 
1. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   

 
30,000 

 
10,000 

 
20,000 

 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า    

50,000 41,250 8,750  

3. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

300,000 274,820 25,180 โอนต้ังจ่าย
รายการ

ใหม่ 
4. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ 

20,000 - 20,000  

5. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านทับพริก 

20,000 - 20,000  

6. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเขาสารภี 
 

20,000 20,000 0  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

7. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านคลองหว้า 

20,000 - 20,000  

8. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป้ายเขียว 

20,000 - 20,000  

9. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก 

20,000 - 20,000  

10. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองหว้าใหม่ 

20,000 20,000 0  

11. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ให้กับหมู่ที่ 1- หมู่
ที่ 7 ต าบลทับพริก หมู่บ้านละ 7,500 บาท 

52,500 15,000 37,500  

รวม  11 โครงกำร 
 

572,500 381,070 191,430  

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
1. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภออรญัประเทศ   

 
20,000 

 
18,505.68 

 
1,494.32 

 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันคนพิการ 

10,000 - 10,000  

3. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 

20,000 - 20,000  

4. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์   

40,000 - 40,000  

5. โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
50,000 

 
49,512 

 
488 

 
โอนต้ังจ่าย
รายการ

ใหม่ 
รวม  5  โครงกำร 

 
140,000 68,017.68 71,982.32  

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
1. โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพ
ติด 

 
30,000 

 
14,000 

 
16,000 

 

2. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก อ าเภออรัญประเทศ 

20,000 - 20,000  

3. อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

20,000 - 20,000  

4. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

50,000 - 50,000  

รวม  4  โครงกำร 120,000 14,000 106,000  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

แผนงำนงบกลำง 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

 
4,778,400 

 
4,392,400 

 
396,000 

 

2. เบี้ยยังชีพความพิการ   2,004,000 1,608,000 396,000  
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   84,000 54,000 30,000  
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 67,968 67,968 0  
5. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทับ
พริก   

50,000 - 50,000  

รวม  4  โครงกำร 
 

6,984,368 6,122,368 872,000  

รวมโครงกำรทั้งหมด 28 โครงกำร 
 

8,066,868 6,673,222.43 1,403,645.57  

 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ   

 
100,000 

 
- 

 
100,000 

 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)   

89,270 136,000 
  

0 โอนเพิ่ม 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

134,300 111,700 22,600  

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 

387,100 380,200 6,900  

5. โครงการค่าอาหารเสริม (นม)   799,055 785,725.06 13,329.94  
6. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)   
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  

1,352,000 1,335,000 17,000  

รวม  6 โครงกำร 
 

2,861,725 2,748,625 159,829.94  

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด   

70,000 - 70,000  

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสัมพันธ์   

50,000 - 50,000  

โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 80,000 - 80,000  
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี วันส าคัญ
ของทางราชการ 

30,000 2,000 28,000  

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   30,000 13,440 16,560  
โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ   100,000 - 85,000 โอนลด 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   40,000 39,070 930  
อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว   

20,000 - 20,000  

อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมวันแคนตาลูปและของดี
เมืองอรัญฯ 

25,000 25,000 0  

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหา 

5,000 - 5,000  

อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ประจ าปี 2563 

5,000 5,000 0 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

อุดหนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปี 2564 

10,000 - 10,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

อุดหนุนโครงการวันฉัตรมงคล 5,000 - 5,000 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

19 โครงกำร 3,331,725 2,833,135 530,320  
 
 
 

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 20,120 29,880.  

2 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   30,000 - 0 โอนลด 
3 โครงการปลูกป่าตามพระราชด าริ   30,000 - 0 โอนลด 
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4 โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

30,000 7,675 2,325 โอนลด 
20,000 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  

50,000 - 50,000  

รวม 5 โครงกำร 190,000 27,795 82,205  
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
และศึกษาดูงาน 

 
300,000 

 
- 

 
0 

 
โอนลด 

2. โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 6,680 13,320  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 - 20,000  

4. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000 44,000 6,000 โอนเพิ่ม 

รวม 4 โครงกำร 370,000 50,680 39,320  

 
 

6. ครุภัณฑ์ 
7.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ที ่ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 2 บาน 
(แผนงานการศึกษา) 

11,000 - 11,000  

2 โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ 
(แผนงานการศึกษา) 

4,000 4,000 0  

รวม  โครงกำร 15,000 4,000 11,000  
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6.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ที ่ ชื่อครุภัณฑ์ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(แผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
การศึกษา ฯ) แผนงานฯ ละ 1 เครื่อง 

34,000 17,000 17,000  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล (แผนงานบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานการศึกษา ฯ) แผนงานฯ ละ 1 
เครื่อง 

44,000 44,000 0  

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 2,500 - 2,500  
รวม  โครงกำร 80,500 61,000 19,500  
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) มีปริมาณมากแต่น าไปปฏิบัติจริงมีน้อย 
3. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้ทันใน

ปีงบประมาณนั้นมีการกันเงินไว้ในปีถัดไปเป็นจ านวนมาก 
4. มีงบประมาณน้อยโครงการเกินศักยภาพจ านวนมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สรรหาบุคลากรให้ครบตามต าแหน่งและอัตราว่าง 
2. ลดปริมาณโครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
3. ด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติและเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณนั้น ๆ 
4. น าโครงการที่เกินศักยภาพเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


