
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 

 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 
ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุร ี

 
 



 
 
 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ  ข้อ 13  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ  จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2562)  ขึ้น  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญั 
 
เรื่อง            หน้า 
 
ส่วนที่  1  บทนำ          1 
 
ส่วนที่  2  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 
    และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 
 
ส่วนที่  3  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
ส่วนที่  4  สรุปรายงานผลปัญหาและอุปสรรคและเสนอความเห็น 
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ.......................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ  มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 
 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562   
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2561 – มีนาคม 2562) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

29 13,307,000 29 14,519,000 29   14,956,000 29 15,484,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม  

60 8,660,000 60 8,660,000 60 8,670,000 60 8,680,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการจัดการ 
  

77 18,625,000 76 20,125,000 77   23,865,000 76 25,435,000 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

130  46,145,000  123  45,953,500  129  48,224,500  122  47,721,500  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
 

5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ด้าน
เศรษฐกิจ 
  

6 700,000 6 700,000 6 700,000 6 700,000 

รวม 307 88,037,000.00 299 90,557,500.00 306 97,015,500.00 298 98,620,500.00 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน - - 7 597,000 6 142,000 6 142,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

- - 23 2,317,000 - - - - 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการจัดการ 
  

- - 10 375,000 10   375,000 10 375,000 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

-  -  23  9,506,000  -  -  -  -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ด้านการพฒันา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

- - - - - - - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ด้านเศรษฐกจิ - - - - - - - - 

รวม - - 63 12,795,000.00 16 517,000.00 116 517,000.00 

 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบเดือนเมษายน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ / ดำเนินงาน 
(รอบเดือนตุลาคม 61 - มีนาคม 62) 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 12 3.41 4,941,140.50 4.79 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

20.00 5.68 1,182,000.00 1.15 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ
จัดการ 
  

35 9.94 - - 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 10 2.84 3,855,500.00 3.74 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ด้านการพฒันาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี  ภูมิปญัญาท้องถิ่นและการทอ่งเท่ียว 
 

- - - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ด้านเศรษฐกจิ 
  

- - - - 

รวม 77 21.87 9,978,640.50 9.67 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสบิหาบประปีงบประมาณ 2562 (รอบเมษายน 2562) 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หมายเหตุ ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 

(42โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และ
แผนเพ่ิมเติม 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
2561-2564 

299 90,557,500.00 

11.90 9.67 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561-
2564เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

54 12,593,540.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 42 9,978,640.50 
 
 
 

รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2562) 

(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 



 
รายละเอียดโครงการ 

 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 11 หน้า 127 

7,500.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

2 ค่าอาหารเสริม (นม)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 
2561-2564 ลำดับที่ 13 หน้า 129 

587,840.50 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-
2564 ลำดับที่ 1 หน้า 134 

3,552,400.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

4 เบี้ยยังชีพผู้พิการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-
2564 ลำดับที่ 2 หน้า 134 

650,400.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 
2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 134  

3,000.00  งบประมาณ
ประจำปี 2562 

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาช่องโครงการจัดนิทรรศการและค่าย
วิชาการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 
ลำดับที่ 1 หน้า 246 

35,000.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบโครงการประชารัฐร่วมใจ
พัฒนาเด็กไทยด้วยเทคโนโลยีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 248 

35,000.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหินโครงการเปิดบ้านวิชาการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า 
250 

35,000.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

9 อุดหนุนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาโครงการเปิดบ้านวิชาการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 
หน้า 247 

35,000.00 งบประมาณ
ประจำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1 โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1    บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ลำดับที่ 17 หน้า 13 
 

55,000.00 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

2 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)  บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 3 หน้า 5 

70,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

3 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)  บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 20 หน้า 14 

70,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

4 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)  บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 3 หน้า 8 

22,500.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

5 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)  บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 2 หน้า 8 

119,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

6 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 4 หน้า 9 

459,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

7 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 5 หน้า 9 

266,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 9 

73,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

9 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 23 หน้า 5 

68,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

10 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 7 หน้า 
10 

65,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

 
 
 
 
 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4    บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 4 
หน้า 6 
 

97,000.00 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

12 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4  บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ลำดับที่ 5  
หน้า 7 

80,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

13 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5   บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 9 หน้า 
10 

200,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

14 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5   บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 21
หน้า 14 

59,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

15 โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 3 

96,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

16 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 7 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 11 หน้า 11 

100,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

17 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 14  หน้า 12 

326,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

18 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 7 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 8 

80,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

19 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 
ลำดับที่ 2 หน้า 4 

288,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

20 โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 8 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 15 หน้า 12 

34,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 
ปี 2562 

 
 
 
 

 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  
1 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน

ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 1 
หน้า 10 

268,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

2 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 2 
หน้า 11 

35,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

3 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 3 
หน้า 12 

100,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

4 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 3 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 4 
หน้า 13 

200,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

5 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4 (สายที่ 8)    บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 15 

179,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

6 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 4 (สายที่ 2)    บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 5 หน้า 14 

221,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

7 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 5 (สายที่ 3)    บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 7 หน้า 16 

179,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  
8 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน

ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 5 (สายที่ 5)    บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 8 หน้า 17 

221,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

9 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 6    บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 9 หน้า 18 

450,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

10 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 7   บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 10 หน้า 19 

250,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

11 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนน
ลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่ที่ 8   บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 11 หน้า 20 

307,000.00 จ่ายขาดเงิน
สะสม ปี 2562 

 



สรุปปัญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม 
 

 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในช่วง 6 เดือนที่ 
ผ่านมานั้นได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาคม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ในด้าน
งบประมาณ 
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้กำหนดโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพที่มีส่วนร่วมในเวที
ประชาคมน้อย เช่น ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด หรือผู้ประกอบ
กิจการขนาดเล็ก เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ 

 1. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้คลอบคลุมพ้ืนที่และทั่วถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควร
กำหนดวัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม และระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้ เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาสามสิบหาบ  รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วม
ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย 
 3. การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้าน ต่าง ๆ ในเขต
พ้ืนที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอา
ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความคลอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริง 
 4. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 


