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********************************* 

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “การบริหารกาวหนา รักษาสิ่งแวดลอม พรอมนําตามหลักธรรมาภิบาล สรางสัมพันธชุมชน       

อยูบนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
๑. ยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน     
๕ ดาน ดังตอไปนี้  

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งแวดลอม 
  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

    ๒.  เปาประสงค 
  ๑. การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. การพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกไขปญหาความยากจน ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได  
  ๔. สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตใหกับประชาชน 
  ๕. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและเกิดประโยชนกับประชาชนอยางสูงสุด  
  ๖. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

๗. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การแกไขปญหายาเสพติดและนโยบายของรัฐ 
๘. สงเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนอยางท่ัวถึง 
๙. สงเสริมและสนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และงานสาธารณสุข 
๑๐.ใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและสงเสริมการกีฬาของตําบล 
๑๑.การสรางความตระหนักการอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๑๕ 

 
   ๓. กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบดวย 
๑.๑ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ 

แนวทางประกอบดวย 
๒.๑ แนวทางการสงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ 
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม มี

แนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย  
๓.๑ แนวทางการบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา 
๒ แนวทางประกอบดวย 
๔.๑ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 
๔.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบดวย 
๕.๑ แนวทางการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ 
๕.๒ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และสาธารณสุข 
๕.๓ แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกําลังกาย 
๕.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม   

     ๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  ๑. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 
  ๒. เพ่ือเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ 
  ๓. เพ่ือสรางเสถียรภาพ ทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ใหมี
ความม่ันคงมีทรัพยากรการเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ท้ังการพัฒนางาน การพัฒนาเมือง 
  ๔. การพัฒนาการบริหาร การจัดการดานสิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๑๖ 

 
  ๕. เพ่ือเสริมสรางสุขภาพพลานามัยในเชิงรุกและเปนมาตรการปองกันภัยจากยาเสพติด 
  ๖. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาการบริการ
สังคม การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา การกีฬา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๗. เพ่ือสรางสรรคตําบลโคกชาง ใหเปนตําบลนาอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลแหงวิถีชีวิต 
และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๘. เพ่ือสืบทอดและดํารงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๑๗ 

 

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตรง 
 

คําช้ีแจงแบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชยุทธศาสตร   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๑๘ 

 

 
ตารางสรุปการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256๑-256๔) 

ของ องคการบริหารสวนตาํบลโคกชางประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๑) 
ไปปฏิบัติจําแนกแยกตามรายยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 

ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
ฝกอบรมและสัมมนาคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

2 
สงเสริม พัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน 
 

๖๔,๗๐๐ 
 (๔๐๐,๐๐๐) 

 

3 การสงเสริม สนับสนุนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕๐,๐๐๐)  

๔ โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (๑๕๐,๐๐๐)  

๕ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.โคกชาง ๓๔,๘๔๑.๓๔ 

(๑๒๐,๐๐๐) 
 

๖ 
สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนประชาธิปไตย
ของชุมชน ตําบล 

 
(๐) 

 

๗ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  (๐)  

๘ การดูแลรักษาและการดําเนินการเก่ียวกับที่สาธารณประโยชน (๕๐,๐๐๐)  

๙ โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ  (๒๐,๐๐๐)  

๑๐ 
โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ใหบริการประชาชนดานการจัดเก็บภาษีและ
บริการดานอ่ืนๆ 

 
(๑๐,๐๐๐) 

 

๑๑ 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ๓๗,๕๐๐ 

(๑๕๐,๐๐๐) 
 

๑๒ โครงการขยายเสียงตามสาย หมูที่ ๗ บานใหมคันคลอง (๐)  

๑๓ โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบรอยทอ หมูที่ ๑๐ บานสามเอกเหนือ (๐)  

๑๔ กอสรางอาคาร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง (๐)  

๑๕ กอสราง/ปรับปรุงหองสุขาสํานักงาน อบต.โคกชาง และซอมแซมหองสุขาบานพัก   

สวนที่ ๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๑๙ 

 
พนักงาน (๓๙๙,๐๐๐) 

๑๖ กอสรางที่จอดรถสําหรับคนพิการ/ผูมาติดตอราชการ (๐)  

 เพ่ิมเติมแผนฯ คร้ังที่ ๑   

๑๗ กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ ๗ (๐)  

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   

๑๘ โครงการปกปอง สถาบันสันติ สามัคคี  (๒๐,๐๐๐)  

๑๙ โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารฯ  (๑๕,๐๐๐)  

 เพ่ิมเติมแผนฯ คร้ังที่ ๑   

๒๐ ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.  (๑๕,๐๐๐)  

รวม 
๑๓๗,๐๔๑.๓๔ 
(๑,๕๙๙,๐๐๐) 

 

 

ยุทธศาสตรที่  2   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนที่มีการบุกรุกเพือ่ขจัดความยากจนและ

พัฒนาชนบท 
(๐) 

 

๒ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเด็กสตรีและครอบครัว  (๔๐,๐๐๐)  
๓ กอสรางหรือซอมแซมบานใหกับผูดอยโอกาสและผูที่ยากไรที่ไมมีที่อยูอาศัย  (๐)  
๔ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร  (๕๐,๐๐๐)  
๕ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถ่ิน (๓๐,๐๐๐)  
๖ โครงการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (๐)  
๗ กิจกรรมการดําเนินงานดานงานสังคมสงเคราะห ๔,๔๒๒,๒๐๐ 

(๙,๐๔๒,๐๐๐) 
 

 -เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ๓,๕๕๗,๐๐๐ 
(๗,๒๐๖,๐๐๐) 

 

 -เบี้ยยังชีพผูพิการ ๘๔๗,๒๐๐ 
(๑,๘๐๐,๐๐๐) 

 

 -เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๑๘,๐๐๐ 
(๓๖,๐๐๐) 

 

รวม ๔,๔๒๒,๒๐๐ 
(๙,๑๖๒,๐๐๐) 

    

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตรที่  3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิ่งแวดลอม 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน   
 -กอสรางถนน คสล.จากบานนางชด วิจารยปรีชา-ลานปูนตากขาว ม.๓ กวาง ๔ 

เมตร ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร 
(๐)  

 -ซอมแซมถนนโดยการลงลูกรังหมูที่ ๓ บานเจ็ดอาร (๐)  
 -ซอมแซมถนน คสล.พรอมกอสรางคูระบายน้ําพรอมฝาปดจากบานนางอุปถัมภ 

ขุดปน-บานนายเฉลิม เณรแตง กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 
(๐)  

 -กอสรางถนนลาดยางจากถนนลาดยาง อบจ.(สายหัวเกาะ-หนองกรด)-วัดหนอง
กรด ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร กวาง ๖ เมตร 

(๐)  

 -กอสรางถนน คสล.จากบริเวณที่นานายสาคร เมืองชาง ถึงวัดวุงฯ กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

(๐)  

 -กอสรางถนน คสล.(ริมคลองธรรมชาติ)จากถนน คสล.ศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๘ 
ถึง ถนน คสล. หมูที่ ๔ กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร 

(๐)  

 -กอสรางถนน คสล.ตอจากของเดิมบริเวณบานนางประไพ ออนสะอาด ถึงคลอง
ชลประทาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร 

(๐)  

๒ โครงการกอสรางระบบประปา/เจาะบอบาดาล/ขยายระบบประปา/เปลี่ยนทอเมน
ประปา/กอสรางระบบกรองน้ําประปา/ปรับปรุงระบบประปา 

  

 -กอสรางระบบประปาขนาดกลาง (๑๓๙ ครัวเรือน)ตั้งบริเวณบานนางพเยาว 
สุวรรณ 

๔๙๕,๐๐๐ 
(๔๙๕,๐๐๐) 

กันเงิน  
ปงบ ๖๐ 

 -กอสรางระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมูที่ ๒ (สถานที่บริเวณศาลาประชาคม  
ม.๒) 

(๐)  

 -เจาะบอบาดาลประปาหมูบานพรอมกรองน้ํา (บริเวณถังน้ําประปา) หมูที่ ๕ (๐)  
 -เปลี่ยนทอเมนประปาหมูบาน(บริเวณถังน้ําประปา) หมูที่ ๙ (๐)  

๓ โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําสาธารณประโยชน (๐)  
๔ สงเสริม สนับสนุนปองกัน แกไขอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๐)  
 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   

๕ อุดหนุนใหกับสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟาภายในตําบล
โคกชาง 

 
(๑๕๕,๘๐๐) 

 

 ประสานแผนฯ อบจ.   
๖ โครงการขยายสะพานขามคลองบริเวณบานนายมะยม มวงแกว หมูที่ ๗           

ต.โคกชาง 
(๐)  

๗ โครงการขยายไหลทาง หมูที่ ๗ บานใหมคันคลอง (๐)  
๘ โครงการกอสรางถนนลาดยางจากสะพานคอนกรีต หนา อบต.โคกชาง-เขตติดตอ

หมูที่ ๗ ต.ยางนอน 
(๐)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๑ 

 
๙ โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง สายหัวเกาะ-หนองกรด (๐)  

๑๐ โครงการขยายสะพานขามคลอง บริเวณบานนางประเทือง จูงาม หมูที่ ๕ (๐)  
๑๑ โครงการขยายสะพานขามคลอง บริเวณบานนางสนม นาเอก หมูที่ ๑๐ (๐)  
๑๒ โครงการขยายสะพานขามคลอง บริเวณหนาวัดกลางชูศรีเจริญสุข (หมูที่ ๘     

บานร้ิวกรูด) 
(๐)  

 ประสานแผนฯ จังหวัด   
๑๓ โครงการกอสรางประปาขนาดกลาง หมูที่ ๑ บานสามเอกใต (๐)  
๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อเชื่อมตอ ต.ยางนอนกับ ต.

โคกชาง ม.๕,๖  
(๐)  

๑๕ กอสรางถนนลาดยาง จากถนนลาดยางเสนหนา อบต. – ถนนลาดยางเสนหัว
เกาะ-หนองกรด (บริเวณคลองดอนมะขวิด) กวาง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ 
๓,๒๐๐ เมตร 

(๐)  

๑๖ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete หมูที่ ๔ บาน
หนองตาแกว (แยกหลังโรงเรียนถึงวัดหนองตาแกว) ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร     
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๐)  

๑๗ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete หนา ๕ ซม. 
ถนนสายบานหนองบอน หมูที่ ๕,๖ ผิวจราจรกวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร 

(๐)  

๑๘ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete ถนนสายบาน
หนองบอน-หนองแขม (ชวง กม. ๑+๐๖๐ ถึง กม. ๒+๓๒๐) ผิวจราจรกวาง      
๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๕๖๐ ตารางเมตร 

(๐)  

๑๙ ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพรอมบดทับ หมูที่ ๕ บานหนองบอน 
ตําบลโคกชาง ถึงหมูที ๗ บานบึงสัมพันธ ตําบลยางนอน ผิวจราจรกวางเฉลี่ย     
๔ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ๓,๗๒๐ ลบ.ม. 

(๐)  

๒๐ กอสรางถนนลาดยางเร่ิมจากบริเวณทางแยกที่ทําการ อบต.โคกชาง ถึงสะพาน 
คสล. หมูที่ ๗ ต.ยางนอน กวาง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร (สภาพ
เดิมเปนถนนลูกรัง กวาง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ฝงตะวันออก) 

(๐)  

๒๑ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําสาธารณประโยชน โดยการขุดลอกดินตะกอนและ
ซอมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบอ หมูที่ ๒,๑๐,๑ (คลอง ๖ ขวา ๑ ขวา 
บรมธาตุ) 

(๐)  

๒๒ ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําสาธารณประโยชน โดยการขุดลอกดินตะกอนและซอมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง หมูที่ ๓,๖ (คลอง ๗ ขวา ๑ ขวา บรมธาตุ) 

(๐)  

๒๓ ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําสาธารณประโยชน หมูที่ ๔ บานหนองตาแกว หมูที่ ๘ บาน
ร้ิวกรูด หมูที่ ๙ บานหนองกลับ คลองกวาง ๕๔ เมตร ลึก ๒ เมตร ระยะทางยาว 
๓,๒๐๐ เมตร กําจัดวัชพืชไมนอยกวา ๑๐๓,๖๘๐ ตัน ขุดลอกดินตะกอนบางชวง
ที่ตื้นเขินไมนอยกวา ๒๔,๓๙๕ ลบ.ม. 
 

(๐)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๒ 

 
 เพ่ิมเติมแผน/เปลี่ยนแปลงแผน คร้ังที่ ๑   

๒๔ โครงการติดตั้งไฟสองสวางแบบพลังแสงอาทิตย หมูที่ ๑ (๐)  
๒๕ โครงการติดตั้งไฟสองสวางแบบพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๘,๕ (๐)  
๒๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๒,๑๐ (๐)  
๒๗ โครงการเสริมคันดินยกระดับเพื่อปองกันน้ําทวม พรอมลงลูกรังพรอมบดทับ     

หมูที่ ๒ (บานผูใหญสุชาติ มั่นปาน) 
(๐)  

๒๘ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๑,๒,๖,๑๐ 
(ถนนสายบานคลองดอนมะขวิด) 

(๐)  

๒๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร และฝงทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก คสล. หมูที่ ๔ 

(๐)  

๓๐ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ จํานวน ๒ ฝงหมูที่ 
๓,๖  

(๐)  

๓๑ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๙ 
 

๔๓๐,๐๐๐ 
(๔๓๖,๐๐๐) 

จายขาด 
เงินสะสม 

๓๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๑๐ (๐)  
๓๓ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพรอมบดทับ หมูที่ ๘ (๐)  
๓๔ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพรอมบดทับ หมูที่ ๔,๕ (๐)  
๓๕ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยเกรดปรับแตงพรอมบดทับ หมูที่ ๙,๔,๕ 

จํานวน ๒ ฝง 
๔๗๖,๐๐๐ 
(๔๗๖,๐๐๐) 

จายขาด 
เงินสะสม 

๓๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนหินลุกโดยเกรดปรับแตงพรอมบดทับ หมูที่ ๔,๘ ๑๙๘,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 

๓๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร (บริเวณ
บานนายเยี่ยม นาเอก) 

(๐)  

๓๘ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดเล็กพรอมเจาะบอบาดาล หมูที่ ๙ (๐)  
๓๙ ขนยายกองดิน หมูที่ ๑ บานสามเอก ๔๙๐,๐๐๐ 

(๔๙๕,๐๐๐) 

จายขาด 
เงินสะสม 

 รายจายคางจาย(ปงบฯ ๖๐)   
๔๐ โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๒ บานหวยหวาย ๒๔๙,๐๐๐ 

(๒๔๙,๐๐๐) 

กันเงิน  
ปงบ ๖๐ 

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   
๔๑ อุดหนุนสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบางระจัน เพื่อขยายเขตไฟสอง

สาธารณะแบบโคม 
(๐)  

๔๒ อุดหนุนสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสิงหบุรีเพื่อขยายเขตไฟสองถนน
สาธารณะแบบโคม 

(๐)  

 ประสานแผนฯ อบจ.   
๔๓ โครงการกอสรางผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. (๐)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๓ 

 
หมูที่ ๙ 

 ประสานแผนฯ จังหวัด   
๔๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน คสล.

หนา ๕ ซม. หมูที่ ๑ ถนนสายบานสามเอก ซอยบานผูใหญดําเนิน ทวีสุข ผิว
จราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๙๖๐ 
ตารางเมตร 

(๐)  

๔๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. 
พรอมดาดคูระบายน้ํา หมูที่ ๓,๖ 

(๐)  

๔๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน คสล.
หนา ๕ ซม. หมูที่ ๓,๗ 

(๐)  

๔๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. 
หมูที่ ๕ 

(๐)  

๔๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๗ (๐)  
๔๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. 

หมูที่ ๕,๘ 
(๐)  

๕๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๘,๓ (๐)  
๕๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หมูที่ ๘,๔ (๐)  
๕๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. 

หมูที่ ๑๐ 
(๐)  

๕๓ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ (หมูที่ ๒) (๐)  
๕๔ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ (หมูที่ ๖) (๐)  
๕๕ โครงการกอสรางระบบปาปาหมูบาน ขนาดกลางแบบถังเหล็กรูปทรงถวยแชมเปญ 

หมูที่ ๗ 
(๐)  

๕๖ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ (หมูที่ ๘) (๐)  
๕๗ โครงการเปลี่ยนแนวทอเมนจายน้ําประปาหมูบาน หมูที่ ๖ (๐)  

รวม ๒,๓๓๘,๐๐๐ 
(๒,๕๐๖,๘๐๐) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๔ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ โครงการรักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบลโคกชาง (๐)  

๒ โครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตาง  ๆ (๓๐,๐๐๐)  

๓ โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.และพัฒนาศักยภาพ อปพร. (๑๐๐,๐๐๐)  

๔ ติดตั้งกระจกโคง(สองทาง) (๐)  

๕ สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปราบปรามปองกัน แกไขปญหายาเสพติด (๕๐,๐๐๐)  

๖ โครงการกีฬาตานยาเสพติดของชุมชน (๐)  

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืนๆ   

๗ อุดหนุนเงินใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 

 เพ่ิมเติมแผน คร้ังที่ ๑   

๘ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูที่ ๑ (๐)  

รวม ๕๐,๐๐๐ 
(๒๓๐,๐๐๐) 

 

 

 
ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตร ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-คาอาหารกลางวัน 
-คาจัดการเรียนการสอน 
-คาสงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

 
๗๓,๕๐๐ 

(๑๙๘,๐๐๐) 
 

๒ โครงการอาหารเสริม(นม) ๘๗,๕๘๔ 
(๔๕๑,๔๐๐) 

 

๓ จัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามเอกและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ 
อบต.โคกชาง 
-จัดกิจกรรมวันเด็ก 
-จัดกิจกรรมไหวครู 
-จัดกิจกรรมแหเทียน 
-จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ฯลฯ 

 
 
 
 

(๑๒๐,๐๐๐) 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๕ 

 
๔ จัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติงานแก ครู ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและผูเก่ียวของ 
 

(๐) 
 

๕ จัดกิจกรรมสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม (๓๐,๐๐๐)  
๖ ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๕๐,๐๐๐)  
๗ จัดประชุมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (๐)  
๘ เสริมสราง สงเสริม สนับสนุนสุขอนามัยใหกับประชาชน (๓๐,๐๐๐)  
๙ ปองโรคพิษสุนัขบาและลดปริมาณการขยายพันธุของสัตว (๘๐,๐๐๐)  

๑๐ สํารวจขอมูล จปฐ.และขอมูลอ่ืนๆ (๐)  
๑๑ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกชาง ๑๑๐,๑๐๐ 

(๒๕๐,๐๐๐) 
 

๑๒ สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬา (๐)  
๑๓ สงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี (๓๐,๐๐๐)  
๑๔ กิจกรรมเพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา (๐)  
๑๕ กิจกรรมเพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณ ี (๐)  
๑๖ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน (๐)  

 เพ่ิมเติมแผน คร้ังที่ ๑   
๑๗ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ (๒๕,๔๗๐)  
๑๘ สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
 

(๒,๕๔๗) 
 

๑๙ โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๑๐๐,๐๐๐)  
๒๐ โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) (๓๐,๐๐๐)  

 อุดหนุน อปท./สวนราชการอ่ืน   
๒๑ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.โคกชาง ๓๘๘,๐๐๐ 

(๗๖๘,๐๐๐) 
 

๒๒ การบริหารงานสาธารณสุขฯ (๗๕,๐๐๐)  
๒๓ สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬา (๐)  
๒๔ โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนและประเพณีสงกรานต (๓๕,๐๐๐)  

 เพ่ิมเติมแผน คร้ังที่ ๑   
๒๕ อุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 
 

(๒๐๐,๐๐๐) 
 

 
รวม 

๖๕๙,๑๘๔ 
(๒,๔๗๕,๔๑๗) 

 

 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๖ 

 

  

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

 

คําช้ีแจง  แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
2.  วัน/เดือน/ป  ท่ีรายงานวันท่ี ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.256๑ 
 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 

สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.256๑ – 25 6๔) 
และจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ รอยละ 

โครงการที่
ปรากฏ 
อยูใน

แผนพัฒนาฯ 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

ของโครงการที่
ปรากฏ 

อยูในแผนพัฒนาฯ 

ของโครงการ 
ใน

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการ
บริหาร 

๒๐ ๓ ๒.๕๙ % ๑๕ % 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานความเขมแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

๗ ๑ ๐.๘๖ % ๑๔.๒๙ % 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคมนาคม
ขนสง สาธารณูปโภค สาธารณปูการและ
สิ่งแวดลอม 

๕๗ ๖ ๕.๑๗ % ๑๐.๕๓ % 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกับ
บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๘ ๑ ๐.๘๕ % ๑๒.๕ % 

5. ยุทธศาสตรการ พัฒนาดานการศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

๒๕ ๔ ๓.๔๙ % ๑๖ % 

รวม ๑๑๗ ๑๕ ๑๒.๙๖%  

 

หมายเหตุ- โครงการท่ีไดปฏิบัติคิดเปนรอยละ...๑๒.๙๖...%ของโครงการท่ีบรรจุในแผนฯ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๗ 

 

การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
 

ยุทธศาสตร งบปกต ิ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการ
บริหาร 

๑๓๗,๐๔๑.๓๔ ๒.๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๗,๐๔๑.๓๔ ๒.๐๖ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานความเขมแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

๔,๔๒๒,๒๐๐ ๘๓.๙๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๔๒๒,๒๐๐ ๖๖.๓๕ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ส่ิงแวดลอม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๓๙๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๑,๓๙๖,๐๐๐ ๒๐.๙๕ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกับ
บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ ๐.๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐.๗๕ 

5. ยุทธศาสตรการ พัฒนาดานการศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 

๖๕๙,๑๘๔ ๑๒.๕๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๕๙,๑๘๔ ๙.๙๐ 

รวม ๕,๒๖๘,๔๒๕.๓๔ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑,๓๙๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๖,๖๖๔,๔๒๕.๓๔ ๑๐๐ 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงิน (เงินนอกงบประมาณ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไม
ดําเนินงาน 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ  - - ๗,๒๐๖,๐๐๐ ๓,๕๕๗,๐๐๐ 
2. เบ้ียยังชัพผูพิการ  - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๔๗,๒๐๐ 
3. เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส  - - ๓๖,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวม - - - ๙,๐๔๒,๐๐๐ ๔,๔๒๒,๒๐๐ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ  
 

หมายเหต ุ

ดําเนิน 
การเสร็จ

แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไม
ดําเนินงาน 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1. คาอาหารเสริม (นม)  - - ๔๕๑,๔๐๐ ๘๗,๕๘๔ ถาเหลือโอน 
เขาเงินสะสม 

2. คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - - ๗๓,๕๐๐ ๗๓,๕๐๐ ถาเหลือโอน 
เขาเงินสะสม 3. คาอาหารกลางวันโรงเรียน 3 แหง  - - ๗๖๘,๐๐๐ ๓๘๘,๐๐๐ 

4. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน - -  ๗๕,๐๐๐ -  

รวม  -  ๑,๒๙๔,๔๐๐ ๕๔๙,๐๘๔  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๘ 

 

สรุปความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน 
ขององคกรการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.256๑ 
 

ประเด็น 

คิดเปนรอยละ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๕.๕๕ ๕.๕๕ ๐ 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๓๓ ๖.๗๘ ๐ 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔ ๗.๑๑ ๐ 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

๓.๗๗ ๖.๗๘ ๐.๕๕ 

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงาน/กิจกรรม ๓.๖๗ ๗.๔๔ ๐ 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓.๑๑ ๗.๖๗ ๐.๓๓ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

๒.๗๘ ๘.๓๓ ๐ 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓.๗๑ ๗.๓๓ ๐ 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓.๘๙ ๗.๒๒ ๐ 

สรุปภาพรวม ๓๔.๘๑ ๖๔.๒๑ ๐.๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๒๙ 

 
 

 
ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.256๑ – 256๔)   
ประจําปงบประมาณ 256๑(เชิงคุณภาพ) ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 องคการบริหารสวนตําบล โคกชาง ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.25 6๑ – 256๔) ประจาํป งบประมาณ  256๑ ของแตละแนวทางและโครงการของ
องคการบริหารสวนตําบล โคกชาง  วาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน       
วาบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใดโดยนําเสนอเปนภาพรวมของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้.- 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 สรุปผลการพัฒนา   การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดาน การการเมืองการ
บริหาร ไดดําเนินการดานการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน การพัฒนาระบบ
การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน และ
การบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน... ๓...
โครงการ คิดเปนรอยละ …๒.๕๙ ...%  ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน... ๒๐...โครงการ และเนื่องจาก
งบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ          
ไดท้ังหมด 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการพัฒนาดานความ
เขมแข็งของชุมชนละเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดดําเนินการจัดการ
สงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ การสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนา  จํานวน... ๑...
โครงการ คิดเปนรอยละ …๐.๘๖ ..% ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน... ๗...โครงการ และเนื่องจาก
งบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ได 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงแวดลอม 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ  องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม   เพ่ือเปนการแกไขปญหาความตองการของประชาชน ได
ดําเนินการกอสราง,ปรับปรุงซอมแซมสภาพถนน ทอระบายน้ํา ตลอดจนซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชงาน มีมาตรฐาน โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนา  จํานวน.. ..๖. …โครงการ คิดเปน      
รอยละ…๕.๑๗.. .%  ของโครงการท้ังหมดจํานวน .…๕๗..….โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจํานวน
จํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
 
 
 

สวนที่ ๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๓๐ 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพตดิ 

 สรุปผลการพัฒนาการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและยาเสพติด ไดดําเนินการ  สงเสริม สนับสนุนสรางความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสินใหกับ
ประชาชนและสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ  
จํานวน....๑..... โครงการ คิดเปนรอยละ… .๐.๘๕..% ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน ......๘.... โครงการ และ
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ 
ไดท้ังหมด 
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 สรุปผลการพัฒนา   การพัฒนาของ  องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ในดานการ การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬาภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ไดดําเนินการ สงเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ การสงเสริม สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และ
สาธารณสุข การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกําลังกาย และการสงเสริมกิจกรรม
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยไดดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน .....๔....
โครงการ คิดเปนรอยละ… ๓.๔๙... %ของ โครงการท้ังหมด  จํานวน .....๒๕... โครงการ และเนื่องจาก
งบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ได
ท้ังหมด 
 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 

๑.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสมท้ังปงบประมาณ ตลอดจนการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาใหคลอบคลุมพ้ืนท่ีและท่ัวถึง อนึ่งการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรกําหนด
วัตถุประสงค , กลุมเปาหมาย , ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ , ดําเนินการจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการของ 
องคการบริหารสวนตําบลโคกชางใหมากข้ึนและท่ัวถึง ท้ังกอนท่ีจะดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และ
ระหวางดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการดวย หาวิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
รวมถึงการไดเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงการรวมตรวจสอบการดําเนินการ
ตามโครงการตางๆ ดวย 
๓.การเพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการท่ีจะพัฒนาดานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน , รับฟงปญหา , การเสนอความคิด และมีการนําเอาขอมูลท่ี
ไดจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี มาประกอบการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความคลอบคลุมกับความตองการของประชาชนและเปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดจริง 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 



๓๑ 

 
๔.ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนดําเนินงานและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 


