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                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 29  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  นั้น  
 

                    ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด  ประจ าปีงบประมาณ 2561  มาให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ 
 

                    จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

                               ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61 
                                                                

                                           
                                                   (นายพิชัย  เชญชาญ)   
                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด   
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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
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ส่วนที ่1  
บทน า 

 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

1. กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ก าหนด  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด   โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕
61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61  

 คูม่ือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  



2 
 

1.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)  
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ 

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน 

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น  

(๔) ความกา้วหน้า (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  

(4.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรอย่างเพียงพอ  

(4.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ โรคระบาดลดลง สภาพความเป็นอยู่
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

(4.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด 

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  
(4.๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต  
(4.๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตอาสาเพ่ิม
มากขึ้นในการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน  

(4.๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภาคภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป  

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)  
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่  

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม ่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

1.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  

1.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖๓)  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม 
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1.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่ 

1.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
1.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
1.7 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

 

2.วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล  
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน  
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ  
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม  
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน  
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน  
7) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
8) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ  

 

3. แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
ขั้นตอนที่ ๑  

แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)  

ขั้นตอนที่ ๓  
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)  
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ขั้นตอนที่ ๔  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ  
๑2 (๓)  

ขั้นตอนที่ ๕  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 (๕) 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทศัน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุ มชน               
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา   
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

    วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   คติพจน์ประจ าชาติ  “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 
การก าหนดวิสัยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประทศที่มีรายได้สูง มีความมั่งคงละยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   
 

แผนยุทธศาสตร์ 
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   ประกอบด้วย ๑๐  ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและ 
                                          ยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการสุจริตประพฤติมิชอบและ         
                   ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัฒกรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน  
2556 ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง   ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษา
ฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่  และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า  การแก้ปัญหาน้ า
ท่วม 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  พลังงานทดแทน  ท่องเที่ยวอารย

ธรรมและเมืองแห่งความสุข” 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ตามหลักธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมี
ส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ 

  1.  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
  2.  พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
  3.  การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
  4.  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
  5.  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
            วิสัยทัศน์  “คุณภาพชีวิตที่ดี  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  พันธกิจ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. พัฒนา/ปรังปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน  คุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุน จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาการศึกษา  การส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก 

สตรี  คนชรา ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
6. ส่งเสริม/สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
7. การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด) 
“ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการ 
                     คุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่ง

จะส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ 
และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สนับสนุน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และการท านุบ ารุงศาสนา   ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
และฟ้ืนฟู   มีการบริหารจัดการขยะท าให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 
5.การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  

2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพกาย 
   ใจที่ดี 

  3.จัดหาสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และ 
                        ประชาชนที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

5.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนให้มีศักยภาพมากขึ้นในการสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
   ยั่งยืน 

  6.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  7.ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
  8.ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการขององค์กร 

10.ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนมีความเข้าใจและด าเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 

  11.สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
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ส่วนที ่3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุป
เป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ดังนี้ 
 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

  

2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

  

2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

  

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
2.7 มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
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แบบที ่2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ปี   โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
 
 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ี
มีคุณภาพ 44 19,404,000  45 19,584,000  44 19,384,000  43 19,234,000  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 99 38,876,800  111 42,676,000  62 37,020,000  38 12,153,000  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 20 2,955,000  20   2,955,000  

 
 

20 
2,955,000  20 2,955,000  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คุ้มครองดูแลท่ีสาธารณะ 7 1,050,000  7 1,000,000  7 1,000,000  7 1,000,000  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 39 18,280,000  39 18,250,000  35 16,820,000  36 16,920,000  

รวมทั้งสิ้น 209 80,565,800  222 84,465,000  168 77,179,000  144 52,262,000  
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2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
    เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  1 
 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมี
คุณภาพ 7 705,000 9 630,000 8 540,000 8 540,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 16 4,204,500 24 79,087,000 6 630,000 2 120,000 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว - - 5 360,000 4 330,000 4 330,000 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครอง
ดูแลท่ีสาธารณะ - - 2 100,000 2 100,000 2 100,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 2 100,000 3 740,000 2 100,000 2 100,000 

รวม 25 5,009,500 43 80,917,000 22 1,700,000 18 1,190,000 
 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะปีงบประมาณ   
              พ.ศ.2561  ช่วงเดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน  2561 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี  

เฉพาะปีงบประมาณ2561  และ
ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่ 1 

จ านวนโครงการที่บรรจุใน
ข้อบญัญตัิงบประมาณ

รายจ่าย ปี 2561 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทีป่รากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 51 21 41.18 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 115 21 18.26 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเท่ียว 20 15 75.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คุ้มครองดูแลท่ีสาธารณะ 7 4 57.14 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 41 28 68.29 

รวมทั้งสิ้น 234 89 38.03 
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ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่บรรจุใน

ข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2561 

จ านวนโครงการที่มีการเบกิจ่าย
ในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ป ี 2561  

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการที่ได้
ด าเนนิการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 21 14 66.67 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 21 18 85.71 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเท่ียว 15 10 66.67 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คุ้มครองดูแลท่ีสาธารณะ 4 2 50.00 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 28 19 67.86 

รวมทั้งสิ้น 89 63 70.79 
 

สรุป 

- โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561  และแผนเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  
  มีจ านวน  234  โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561   จ านวน    63  โครงการ 
- โครงการที่โอนงบประมาณมาเพ่ือด าเนินการ                                        จ านวน   11  โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2561       จ านวน     8   โครงการ 
    

คิดร้อยละโครงการที่ได้ด าเนินการ         
      ๘๒      ๑๐๐

๒๓๔
       =    35.04 
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4. ตารางแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561   
    (เดือนตุลาคม 2560  ถึง  กันยายน  2561) 

 

โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2561 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

  
 

1. โครงการฝึกทบทวนอปพร. และความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

60,000.00 - 
โอนลด 

40,430.00 

2. โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

50,000.00 7,266.00 
โอนลด 

42,734.00 

3. โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินยัจราจร 40,000.00 - 
โอนลด 

35,000.00 

4. โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก 40,000.00 117,899.80 
โอนเพิ่ม 

80,000.00 
5. โครงการปูองกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 11,598.00  
6. โครงการส่งเสรมิศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา ผู้สูงอาย,ุ  
    คนพิการ 

10,000.00 - 
 

7. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิต ผูสู้งอายุ  
    คนพิการ  ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

10,000.00 2,095.00 
 

8. โครงการส่งเสรมิอาชีพให้กับกลุ่มสตรี คนพิการ    
    ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ และผูด้้อยโอกาส ในต าบล 

10,000.00 9,472.00 
 

9. โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตผูส้งูอายุ และคนพิการ 
    ในชุมชน 

10,000.00 - 
 

10. โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 130,000.00 -  
11. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
      ต าบลเพนียด  “เพนียดเกมส”์ 

40,000.00 - 
 

12. โครงการแข่งขันกีฬารวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขัน 

30,000.00 40,385.00 
โอนเพิ่ม  

15,000.00 
13. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกาย 50,000.00 49,999.00  
14. โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
      ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 - 
 

15. โครงการบริหารกิจการประปา 1,980,000.00 1,827,853.74  
16. โครงการบริหารโรงฆา่สัตว ์ 190,000.00 4,144.00  
17. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 7,534,800.00 7,272,400.00  
18. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,360,000.00 2,536,000.00  
19. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 30,000.00 29,500.00  
20. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
      อบต.เพนียด  และบริหารจัดการกองทุนฯ 

130,000.00 120,420.00 
 

21. เงินส ารองจ่าย 167,710.00 115,300.00  



17 
 

โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2561 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

  
 

22. โครงการวางท่อระบายน้ าหมูท่ี่ 1 จากบ้านนายอ านาจ  
      แท่นสูงเนิน 

54,000.00 53,000.00 
 

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  
      หมู่ที่1 จากบ้านนายสมปอง เปี่ยมพร้อม ถึง บ้าน 
      นายวินัย พันธ์ผ่าน 

8,000.00 8,000.00 
 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี หมู่ที่ 1 จากถนน 
      หน้าบ้านนางสั้น บุญธรรม ถงึบ้านนางโกมล สังฆชาย 

96,000.00 93,500.00 
 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 
      หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายฉลวย ละออง 

36,000.00 35,000.00 
 

26. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
  จากบ้านนายมานะ บญุเมฆ ถึงบ้านนางสีหวด สงสะอาด 

14,000.00 13,200.00 
 

27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2  
      บริเวณพื้นท่ี  หมู่ที่ 2 ในชุมชนและพื้นที่การเกษตร 

30,000.00 29,600.00 
 

28. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า 
      หมู่ที่ 2  บริเวณหน้าบ้านนางยวน จุ้ยซื่อ ถึง  
      หน้าวัดราชบรรทม 

156,000.00 - 
โอนลด 

156,000.00 

29. โครงการวางท่อระบายน้ าหมูท่ี่ 3 จากบ้าน 
      นายบุญเรือน ถึง  บ้านนายก้อง ไม้คต 

234,000.00 233,000.00 
 

30. โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3,8 จากบริเวณ 
      ซุ้มประตูทางเข้าวัดราชบรรทม ถึงบริเวณหน้า 
      วัดราชบรรทม 

393,000.00 - 
 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเย้า  
      บุญดีมาก ถึง บ้านนายชอวด เหนี่ยงจิตต ์

56,000.00 52,000.00 
 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บริเวณที ่
      นายประเสริฐ   กริ่งกรับ ถึง บ้านนางสุรินทร์วิเศษเวช 

100,000.00 93,900.00 
 

33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก 
      หมู่ที ่5   จากบ้านนายเฉียบ สนด า ถึงถนนลาดยาง 
      สายเพนียด –   วังขอนขว้าง 

200,000.00 197,000.00 
 

34. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 จากบ้าน 
      นายประสิทธ์ิ  สมจิตต์  ถึง บริเวณทางเข้าบา้น 
      นายบญุลือ  พันธ์สวัสดิ ์ (ช่วงที่ 1) 

200,000.00 197,000.00 
 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสลหมู่ที่ 7 จากถนน คสล. 
      บ้านนางนวลจันทร์ ลิโปู ถึงโรงพักใหม่ 

95,000.00 91,600.00 
 

36. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 บริเวณจาก 
      ถนน คสล. ถึง  บ้านนายอู๋ เกตุตรง 

105,000.00 101,000.00 
 

37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี พร้อมเสรมิ 
      ผิวจราจร  หมู่ที่ 8 บริเวณโดมอเนกประสงค์ ถึง 
      บริเวณบ้านนางบุญช่วย  ละออง 

200,000.00 - 
โอนลด 

200,000.00 
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โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2561 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ 

38. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ า 
      หมู่ที่ 9  จากบ้านนายส าราญ ยอดทอง ถึงบ้าน 
      นายสุชาติ แผนคงงาม 

100,000.00 99,000.00 
 

39. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเย้ย  
      จันทร์สุข ถึงบ้านนายอ๊าดอาจปูอง 

100,000.00 99,000.00 
 

40. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10  
      จากวัดหนองสะแก ถึง  บ้านนายระเบียบจันทรส์ุข 

200,000.00 173,000.00 
 

41. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กและ 
      ฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ าภายในต าบลเพนียด 

44,000.00 44,000.00 
 

42. โครงการขดุบ่อบ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสตัว์บ้านเพนียด 100,000.00 99,000.00  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

  
 

43. โครงการจดังานรัฐพิธีวันส าคญัต่างๆ 80,000.00 -  

44. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี 21,000.00 34,400.00 
โอนเพิ่ม 

14,000.00 
45. ค่าอาหารเสรมิ(นม) ส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
      โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพนยีด 

1,061,576.00 899,942.14 
 

46. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

548,800.00 394,580.00 
 

47. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานท่ีรวมถึงการ 
      ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 

173,200.00 136,000.00 
 

48. โครงการจดักิจกรรมวันส าคญัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      3 แห่ง 

9,000.00 - 
 

49. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
      ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 ศูนย ์

226,400.00 191,635.00 
 

50. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 49,927.00  
51. โครงการอบรมส่งเสรมิทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 
      ต าบลเพนียด 

20,000.00 - 
 

52. โครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  
      และประเพณตี่างๆ 

10,000.00 29,932.00 
โอนเพิ่ม 

20,000.00 
53. โครงการจดังานประเพณลีอยกระทงต าบลเพนียด 30,000.00 28,360.00  

54. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต ์ 30,000.00 69,960.00 
โอนเพิ่ม 

40,000.00 
55. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 30,000.00 27,606.00  
56. โครงการสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น 5,000.00 -  
57. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลเพนียด 40,000.00 -  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรวมถึงการคุม้ครอง
ดูแลที่สาธารณะ 

  
 

58. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000.00 -  
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โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2561 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ 

59. โครงการรังวัดสอบแนวเขตทีส่าธารณะประโยชน์ 50,000.00 17,360.00  
60. โครงการบริหารจัดการ ก าจดัขยะมลูฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล 

440,000.00 499,899.73 
โอนเพิ่ม 

357,000.00 

61. โครงการปูองกันการท าลายปาุและการปูองกันไฟปุา 10,000.00 - 
โอนลด 

10,000.00 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

  
 

62. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

300,000.00 259,910.00 
 

63. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและการปูองกัน 
      การทุจริต 

20,000.00 - 
 

64. โครงการส ารวจความพึงพอใจของของผู้รับบริการจาก 
      อบต.เพนียด 

25,000.00 - 
 

65. โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพรผ่ลการ 
      ปฏิบัติงาน ของ อบต. 

90,000.00 44,200.00 
 

66. โครงการจดัท าเวทีประชาคม 10,000.00 -  
67. โครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 10,000.00 -  

68. โครงการสร้างความปรองดองและปกปูองสถาบัน 20,000.00 - 
โอนลด 

20,000.00 

69. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 150,000.00 - 
โอนลด 

150,000.00 

70. โครงการจดัซื้อธงชาติและธงตราสญัลักษณ ์ 80,000.00 295,000.00 
โอนเพิ่ม 

215,000.00 
71. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

630,000.00 - 
โอนลด  

630,000.00 
72. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานดา้นการพัฒนาบุคลากร 
      และงานท่ัวไปแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

9,779,010.00 8,390,253.69 
 

73. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 330,000.00 101,981.52 
โอนลด  

76,000.00 

74. ค่าวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 475,000.00 410,241.61 
โอนเพิ่ม 

66,000.00 

75. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรกัษาความสงบภายใน 100,000.00 118,300.00 
โอนเพิ่ม 

35,000.00 
76. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 160,000.00 31,356.00  

77. ค่าวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 220,000.00 233,642.11 
โอนเพิ่ม 

172,430.00 
78. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานดา้นการพัฒนาบุคลากร 
      และงานท่ัวไปแผนงานการศกึษา 

1,719,680.00 1,164,571.00 
 

79. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 500.00  
80. ค่าวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 50,000.00 42,716.00  
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โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2561 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
 

หมายเหตุ 

81. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานดา้นการพัฒนาบุคลากร 
      และงานท่ัวไปแผนงานสังคมสงเคราะห ์

853,532.00 769,430.00 
 

82. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 -  
83. ค่าวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 60,000.00 34,326.00  
84. โครงการจดัท าแผนทีภ่าษ ี 100,000.00 -  
85. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานดา้นการพัฒนาบุคลากร 
      และงานท่ัวไปแผนงานเคหะและชุมชน 

1,527,640.00 1,179,804.00 
 

86. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 577,000.00 219,420.00 
โอนลด 

117,000.00 

87. ค่าวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 435,000.00 520,860.40 
โอนเพิ่ม 

305,000.00 
88. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
      ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

211,000.00 211,000.00 
 

89. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 174,852.00 122,781.00  
รวม 37,406,200.00 30,386,027.74  

 

5. ตารางแสดงโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่าย  
มาด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

โครงการ 
งบประมาณที่โอนมาเพ่ือ

ด าเนินการ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเลี้ยงไกไ่ข่  
    ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

25,000.00 23,155.00 

2. โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 200,000.00 133,376.00 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัย 
    ฝุายพลเรือน  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

88,000.00 79,687.10 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบริเวณ 
    สายหนองประดู่ ถึง บริเวณนานางนกแก้ว  โพธิ์ทอง 

200,000.00 197,500.00 

5. โครงการจ้างเหมาติดตั้งแสงสวา่งลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 156,000.00 154,500.00 
6. โครงการปักเสาพาดสายไฟฟูา พร้อมกิ่งโคมไฟฟูาภายในพื้นที่  
    อบต.เพนียด 

69,000.00 68,000.00 

7. โครงการวางท่อระบายน้ า  หมูท่ี่ 1  บริเวณลาน SML 48,000.00 48,000.00 
8. โครงการวางท่อระบายน้ า  หมูท่ี่ 8  บริเวณสามแยกบ้าน 
    ตาก้อง ถึง บริเวณถนนลาดยาง  

322,000.00 320,000.00 

9. โครงการวางท่อระบายน้ า  หมูท่ี่ 9  จากสระน้ านานายเสนาะ   
    พันธุ์ปิ่น  ถึงถนนหน้าบ้านนายจวน  แจ่มใส (ช่วงที่ 2) 

20,000.00 20,000.00 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน “การสร้างจิต  
      อาสาเพื่อพัฒนาสังคม” ต าบลเพนียด   

10,000.00 9,845.00 

11. โครงการเพนียดร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน 40,000.00 31,750.00 
รวม 1,178,000.00 1,085,813.10 
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6. ตารางแสดงโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

โครงการ จ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวนงบประมาณเบิกจ่าย 
1. โครงการก่อสรา้งฝาย  หมู่ที่ 5 679,000.00 676,000.00 
2. ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 3 434,000.00 432,000.00 
3. ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2,8 426,000.00 423,000.00 
4. ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2,3 2,910,000.00 2,260,000.00 
5. วางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 538,000.00 505,500.00 
6. วางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 386,000.00 359,900.00 
7. จ้างเหมาซ่อมแซมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 122,000.00 122,000.00 
8. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถังแชมเปญ หมู่ที่ 7 260,000.00 260,000.00 

รวม 5,755,000.00 5,038,400.00 

 
 

      7. ตารางแสดงโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนเพื่อ
ด าเนินการ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

 
1. อุดหนุนโครงการยาเสพติดอ าเภอโคกส าโรง 50,000.00 50,000.00 
2. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ   110,000.00 42,918.77 
3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - 
    ป.6 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

1,768,000.00 1,757,000.00 

4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ 165,000.00 90,000.00 
5. อุดหนุนโครงการจดังานแผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 28,000.00 28,000.00 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอโคกส าโรง (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอโคกส าโรง)   

20,000.00 20,000.00 

รวม 2,141,000.00 1,987,918.77 
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8. ตารางแสดงงบรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงรายรับประจ าปีงบประมาณ  2561 

หมวด ประมาณการรายรับ รายรับจริง คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

๑ ภาษีอากร 280,000.00 432,568.90 154.49 
๒ ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 220,500.00 263,166.30 119.35 
๓ รายได้จากทรัพย์สิน 700,000.00 781,099.82 111.59 
๔ รายได้จากสาธารณูปโภค 1,130,000.00 1,066,025.00 94.34 
๕ รายได้เบ็ดเตล็ด 53,000.00 247.30 0.47 
6 รายได้จากทุน 20,000.00 600.00 3.00 
7 รายได้รัฐจัดสรรให้ 18,696,500.00 20,756,209.29 111.02 
8 เงินอุดหนุน 18,600,000.00 18,071,456.00 97.16 

รวมเงินรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น 39,700,000.00 41,371,372.61 104.21 
  

ตารางแสดงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 

  หมวด ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

๑ งบกลาง 11,608,362.00 10,407,401.00 89.65 
2 เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,571,120.00 2,484,720.00 96.64 
๓ เงินเดือน (ฝุายประจ า) 8,822,872.00 7,696,146.50 87.23 
๔ ค่าตอบแทน 728,870.00 243,458.50 33.40 
5 ค่าใช้สอย 5,296,200.00 3,727,945.81 70.39 
6 ค่าวัสดุ 2,681,576.00 2,653,327.39 98.95 
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,831,000.00 1,565,688.24 85.51 
8 เงินอุดหนุน 2,151,000.00 1,987,918.77 92.42 
9 ค่าครุภัณฑ์ 432,800.00 349,717.80 80.80 

10 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,551,200.00 2,712,300.00 76.38 
11 รายจ่ายอื่น 25,000.00 0 0.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น 39,700,000.00 33,828,624.01 85.21 
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ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561  
ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2561 
 

   
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลเพนียด  ประจ าปี 2561 
 

   
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ปีงบประมาณ 2561 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต าบลเพนียด 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

   

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี 2561 

   

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

   
 

โครงการเพนียดร่วมใจลดขยะเปียกในครัวเรือน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   
 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

   
 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

    
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 8 
 

    
 


