
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต.ประจ าปี 2561  
ครั้งที่ 1/2561 

(1 ต.ค.60-31 มี.ค.61) 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



 

ส่วนที่ 1  บทน า 
------------------------------------ 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็กใหญ่   ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  จึงเป็นการติดตาม
ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็กใหญ่  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน   โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม   
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเพ็กใหญ่/องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด            
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เปูาหมายประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้   สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   ที่จะต้อง
ผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเพ็กใหญ่  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  (1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ดังนี้ 
  1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก               
ข้อ 1)  มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง   
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย                  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
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  5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ็กใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  7) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็กใหญ่   
 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่                
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็กใหญ่   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
เพ็กใหญ่  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลเพ็กใหญ่  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายก อบต สภา อบต. รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ   มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ   เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    (1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็กใหญ่  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    (2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ            
(หรือผลผลิต)   ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล         
เพ็กใหญ่   
  3) ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  มาปฏิบัติงาน 
  4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอพลและจังหวัดขอนแก่นด้วย   เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    (2) เครื่องมือ  
    (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    (2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทิศเหนือ หมู่ที่ 8 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)  โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
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  2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็กใหญ่   ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ็กใหญ่   มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต               (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่     
  4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเพ็กใหญ่  /องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6) การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่    ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเพ็กใหญ่  /องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็กใหญ่    
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
------------------------------------ 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านต่างๆตลอดจนวัตถุประสงค์ เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผน
ชุมชน. 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการ

แข่งขัน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 

       2) พันธกิจการพัฒนา 
        1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
        2. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
        3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา สวัสดิการ

สังคม 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต และการตลาด 
        5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
        6. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
        7. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
        8. พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
        9. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและ

การบริการประชาชน 
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      3) วิสัยทัศน์การพัฒนา 
       “ถนนสู่นา ไฟฟูาสู่ทุ่ง มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง สังคมก้าวหน้า 
   เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้น าการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมน่าอยู่” 

      4) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
 3. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน    

 และมีคุณธรรม  จริยธรรม   สู่สังคมฐานความรู้ 
4. ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
5. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและ

วัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลาย 
6. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างรายได้  และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมี

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
7.  ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
8. บริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลนน้ าท่วมและคุณภาพน้ า   

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและเอกชน 
9. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนภายใต้

การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่

ดี สงบสุข  ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
11. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
12. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังเชิงรุก 
14. ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 
15. บูรณาการแผนด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางการเมืองและความ

มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม 
16. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า 
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       5) แนวทางการพัฒนา 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
        1. การพัฒนาด้านการเกษตร      
        2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดท าผังเมือง   
        3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
       1. การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

     2. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
     3. การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ 
     4. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
     5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัว เข้มแข็ง 
     6. การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 

2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ทรัพยากรน้ า ระบบกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการพัฒนามีดังนี้ 
        1. การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  

     2. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
     3. การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
     4. การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
     5. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการ  การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
3. การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
         1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         2. การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริการส่วนต าบลเพ็กใหญ่ได้เริ่มด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  6 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  มีรายละเอียดดังนี้  

1.2 แผนพัฒนาสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถในการแข่งขัน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.4แผนงานการเกษตร 

จ านวนโครงการ 
 

8 
0 
26 
7 
 

จ านวนเงิน 
 

3,240,000 
0 

143,182,000 
140,000 

 
 

จ านวนโครงการ 
 
2 
3 
12 
7 

จ านวนเงิน 
 

40,000 
2,418,000 
7,194,000 
140,000 

จ านวนโครงการ 
 
2 
0 
17 
7 

จ านวนเงิน 
 

40,000 
0 

10,164,000 
140,000 

จ านวนโครงการ 
 
2 
0 
54 
7 

จ านวนเงิน 
 

40,000 
0 

33,473,170 
140,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1แผนงานการศึกษา 
2.2แผนสาธารณสุข 
2.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
2.6แผนงานอุตสาหกรรม 

 
17 
11 
12 
16 
11 
3 
 

 
4,137,600 
2,355,000 
11,625,000 
1,055,000 
880,000 

1,100,000 

 
17 
9 
13 
17 
11 
4 

 
4,137,600 
555,000 

12,375,000 
1,105,000 
880,000 

1,200,000 

 
17 
9 
12 
16 
11 
0 
 

 
4,137,600 
555,000 

11,625,000 
1,055,000 
880,000 

0 

 
17 
9 
12 
16 
11 
0 

 
4,137,600 
555,000 

11,625,000 
1,055,000 
880,000 

0 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.1แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2แผนงานการเกษตร 

 
 

42 
7 

 
 

42,086,000 
250,000 

 
 
6 
7 

 
 

2,700,000 
250,000 

 
 
5 
7 

 
 

700,000 
250,000 

 

 
 
5 
7 

 
 

700,000 
250,000 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
4.1แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.2แผนงานการศึกษา 
4.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
7 
1 
1 
5 
0 

 
 

675,000 
50,000 

1,000,000 
290,000 

0 

 
 
8 
1 
1 
6 
1 

 
 

2,875,000 
50,000 

1,000,000 
1,090,000 
200,000 

 
 
7 
1 
1 
5 
0 

 
 

675,000 
50,000 

1,000,000 
290,000 

0 

 
 
7 
1 
1 
5 
0 

 
 

675,000 
50,000 

1,000,000 
290,000 

0 

5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5.3แผนงานการศึกษา 
5.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
9 
3 
0 
6 
1 

 
1,435,000 
50,000 

0 
790,000 
50,000 

 
11 
3 
2 
6 
1 

 
1,835,000 
50,000 
160,000 
790,000 
50,000 

 
9 
3 
0 
6 
1 

 
1,435,000 
50,000 

0 
790,000 
50,000 

 
9 
3 
0 
6 
1 

 
1,435,000 
50,000 

0 
790,000 
50,000 

6.การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
6.1แผนงานการศึกษา 
6.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
3 
1 

 
150,000 
100,000 

 
4 
1 

 
250,000 
100,000 

 
3 
1 

 
150,000 
100,000 

 
3 
1 

 
150,000 
100,000 

รวม 197 214,640,600 153 41,444,600 140 34,136,600 177 57,445,770 
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1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) โครงการ/กิจกรรม แบบ ผ.07 จ านวน 197 
โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 214,640,600.-บาท 
ยุทธศาสตร์   แนวทางการพัฒนา   โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.7 แผนงานการเกษตร 

8 
0 
 

26 
7 

3,240,000 
0 
 

143,182,000 
140,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

2.1แผนงานการศึกษา 
2.2แผนสาธารณสุข 
2.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 
2.6แผนงานอุตสาหกรรม 

17 
11 
12 
16 
11 
 
4 

4,137,600 
2,355,000 
11,625,000 
1,055,000 
880,000 

 
1,100,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

3.1แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2แผนงานการเกษตร 
 

42 
7 
 

42,086,000 
250,000 

 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4.1แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.2แผนงานการศึกษา 
4.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

7 
1 
1 
5 
0 

675,000 
50,000 

1,000,000 
290,000 

0 
5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5.3แผนงานการศึกษา 
5.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

9 
3 
0 
6 
1 

 

1,435,000 
50,000 

0 
790,000 
50,000 

 6.การพัฒนาสู่มหานครแห่ง
อาเซียน 

6.1แผนงานการศึกษา 
6.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3 
1 

150,000 
100,000 

 รวม 197 214,640,600 
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1.2.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม แบบ ผด.01 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน 65 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณ 22,265,460.-บาท 
ยุทธศาสตร์   แนวทางการพัฒนา   โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 
3 

100,000 
894,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

2.1แผนงานการศึกษา 
2.2แผนสาธารณสุข 
2.3แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

10 
3 
6 
4 
 
5 

3,470,660 
145,000 

13,268,800 
350,000 

 
430,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2แผนงานสาธารณสุข 
3.3แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
1 
1 

10,000 
30,000 
50,000 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.1แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

8 
 
1 

565,000 
 

30,000 

5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 
5.3แผนงานการศึกษา 
5.4แผนงานเคหะและชุมชน 
5.5สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

12 
5 
 
1 
2 
1 

372,500 
75,500 

 
9,000 

2,415,000 
50,000 

6.การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน - 
 

- - 
 

 รวม 65 22,265,460 
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 1.2.3 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น 

เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
ตุลาคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,129,800 สนง.ปลัด 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,774,000 สนง.ปลัด 
 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000 สนง.ปลัด 
 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 กองคลัง 
 อุดหนุนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 55,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 50,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารเสริม (นม)  748,800 กองการศึกษา 
 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 212,160 กองการศึกษา 
 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)  499,800 กองการศึกษา 
 อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารกลางวัน (1) 1,440,000 กองการศึกษา 
 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ 200,000 กองการศึกษา 
 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันแก้ปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ 30,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน 55,000 สนง.ปลัด 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 50,000 สนง.ปลัด 
 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 20,000 สนง.ปลัด 
 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 สนง.ปลัด 
 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 50,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 10,000 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

พฤศจิกายน อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการค่ายวิชาการบูรณาการ  8  กลุ่มสาระ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6 

60,000 กองการศึกษา 

 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่จ านวน  6  โรงเรียน 

30,000 กองการศึกษา 

ธันวาคม อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอพล 20,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จังหวัดขอนแก่น 
20,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุน อปท.ตามโครงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจ้างระดับอ าเภอ 16,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ 

และผู้ติดเชื้อ HIV อ าเภอพล 
30,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการสมาชิกกาชาดอ าเภอพลในการช่วยเหลือราษฎรยากไร้ 
หรือด้อยโอกาสและประสบภัยต่างๆ 

15,000 สนง.ปลัด 

มกราคม ก่อสร้างรั้วพร้อมปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 587,000 กองช่าง 
 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมส านักงาน อบต.เพ็กใหญ่  พร้อมร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 262,000 กองช่าง 
 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ่ 45,000 กองช่าง 
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 กองการศึกษา 
 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 164,900 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 100,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร   ส.อบต.และบุคลากร 20,000 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

 โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 50,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น 20,000 สนง.ปลัด 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)  

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จ านวน 5 ตู้ 
27,500 กองคลัง 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  4 ลิ้นชัก (มอก.)  
มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จ านวน  2 ตู้ 

15,800 กองคลัง 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  2 บาน (มอก.) 
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน  2  ตู้ 

11,000 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานประมวลผลและเก็บข้อมูล 
ในส านักงานปลัด อบต. จ านวน  2 เครื่อง    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-CPU ไม่น้อยกว่า  2  core ความเร็วไม่น้อยกว่า  3.3  GHz หรือดีกว่า  จ านวน   1  หน่วย 
-RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า   4  GB          
-Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   1 TB หรือชนิด Solid State Drive   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB จ านวน   1  หนว่ย    
-มี DDR-RW หรือดีกว่า  1  หน่วย 
-มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย แบบ  10/100/1000  base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า   1  ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพ LED หรือดีกว่า มี Contrast  radio  ไม่น้อยกว่า  600 :  1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า   19 นิ้ว   
จ านวน   1  หน่วย 

32,000 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด  22  นิ้ว   จ านวน  1  เครื่อง 
-เป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 
-เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
-ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
-เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
-ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
-ใบมีดตัดใช้ได้ 2 ด้าน 

10,200 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 1 ตู้ 

5,500 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   เครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอร์ริโอ  จ านวน   3  เครื่อง 
-อัตราไฟ AC110V-240V, 50HZ-60HZ 
-ก าลังขับ 15W 
-Analog Output : 2 ช่อง  ซ้ายขวา 2Vrms (>1000Ohm) 
-Digital Output : 0.5 Vp-p 
-Video Output : 1 Vp-p (75Ohm) 
-HDMI Output : 480P,576P,720P, 1080I,1080P,1080P24 
-Coaxial Cable 
-สัญญาณระบบ : PAL/NTSC 
-รองรับ Hi-speed USB (2.0) 

9,000 กองการศึกษา 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
 ครุภัณฑ์ส ารวจ    เครื่องวัดระยะเลเซอร์   จ านวน  1  เครื่อง   โดยมีลักษณะพ้ืนฐานหรือดีกว่า 

-ช่วงการวัด (สูงสุด)  100  ม.                         
-ช่วงการวัด (ปกติ)  0.05-80  ม. 
-ความแม่นย าการวัด  (สภาวะปกติ)   + - 1.5  มม.  
-ความแม่นย าการวัด  (สภาวะไม่ปกติ)  + - 2.5  มม. 
-หน่วยวัดที่แสดงต่ าสุด  0.1  มม.             
-การวัดระยะทางอ้อมหรือวัดหลบสิ่งกีดขวาง ช่วงมุม  มุมก้มและมุมเงย    + -  60  องศา 
-ช่วงการวัดมุมก้ม มุมเงย  0 – 360 องศา         
-ความแม่นย าการวัด (ปกติ)  + - 0.2  องศา 
-หน่วยการวัดที่แสดงต่ าสุด  0.1  องศา             
-ระบบการปูองกันฝุุน IP54 
-แหล่งพลังงาน แบตลิเธียม 3.7 V  มาพร้อม Adepter     
-การส่งผ่านข้อมูล Bluetooth4.0  
-การส่งผ่านข้อมูล USB 

15,000 กองช่าง 

กุมภาพันธ์ อุดหนุนส านักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพล  เพ่ือขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและไฟแสงสว่างสาธารณะ 100,000 กองช่าง 
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 กองการศึกษา 
 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพและการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 50,000 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ 50,000 สนง.ปลัด 

มีนาคม โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน 50,000 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 150,000 กองการศึกษา 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 250,000 สนง.ปลัด 
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน 100,000 กองการศึกษา 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  1  ซุ้ม  ประกอบด้วย 

-ซุ้มไฟเบอร์กลาส  ขนาดกว้าง 330 ซม. สูง 370 ซม.   
-พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส   
-ครุฑ ไฟเบอร์กลาส   
-ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไวนิล 
-ปูายทรงพระเจริญ   ไฟเบอร์กลาส    
-ปูายชื่อ   
-ยึดด้วยโครงเหล็ก   
-พร้อมติดตั้ง 

100,000 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จ านวน  1 คัน 

2,400,000 สนง.ปลัด 

เมษายน โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุ 150,000 สนง.ปลัด 
 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2)  499,800 กองการศึกษา 
 อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารกลางวัน (2) 1,440,000 กองการศึกษา 
 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 30,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด 40,000 สนง.ปลัด 

พฤษภาคม โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 10,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 50,000 สนง.ปลัด 
 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี วันวิสาขบูชา 150,000 กองการศึกษา 
 การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 50,000 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

มิถุนายน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 100,000 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 30,000 สนง.ปลัด 

กรกฎาคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กเล็ก 5,000 กองการศึกษา 
 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ อบต. 20,000 สนง.ปลัด 

สิงหาคม โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 20,000 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.เพ็กใหญ่ 20,000 สนง.ปลัด 

กันยายน -   
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี 2561)  
       ครั้งท่ี  1/2561  (วันท่ี  1  เดือนตุลาคม  2560 –  วันท่ี  31  เดือนมีนาคม  2561) 

เดือน โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  10,192,800 4,808,900 5,383,900 สนง.ปลัด 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,774,000 1,252,800 1,521,200 สนง.ปลัด 
 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000 45,000 75,000 สนง.ปลัด 
 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 0 20,000 กองคลัง 
 อุดหนุนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 55,000 55,000 0 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารเสริม (นม)  748,800 222,220.94 526,579.06 กองการศึกษา 
 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 212,160 60,683.20 151,476.80 กองการศึกษา 
 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)  499,800 242,500 257,300 กองการศึกษา 
 อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ตามโครงการอาหารกลางวัน (1) 1,440,000 711,240 728,760 กองการศึกษา 
 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ 200,000 90,400 109,600 กองการศึกษา 
 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 

(โอนลด 
72,000) 

10,356.60 17,643.40 สนง.ปลัด 

 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันแก้ปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียน 
ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ 

30,000 30,000 0 สนง.ปลัด 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน 

55,000 55,000 0 สนง.ปลัด 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 20,000 0 20,000 สนง.ปลัด 
 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 

 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 10,000 0 10,000 สนง.ปลัด 

พฤศจิกายน อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญ่ 
ตามโครงการค่ายวิชาการบูรณาการ  5  กลุ่มสาระ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6 
(*เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง) 

60,000 50,400 9,600 กองการศึกษา 

 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่จ านวน  6  
โรงเรียน 

30,000 30,000 0 กองการศึกษา 

ธันวาคม อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอพล 

20,000 0 20,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 0 20,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุน อปท.ตามโครงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจ้างระดับอ าเภอ 16,000 0 16,000 สนง.ปลัด 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์  และผู้ติดเชื้อ HIV อ าเภอพล 
30,000 0 30,000 สนง.ปลัด 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการสมาชิกกาชาดอ าเภอพล 
ในการช่วยเหลือราษฎรยากไร้  หรือด้อยโอกาสและประสบภัยต่างๆ 

15,000 0 15,000 สนง.ปลัด 

มกราคม ก่อสร้างรั้วพร้อมปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 587,000 0 587,000 กองช่าง 
 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมส านักงาน อบต.เพ็กใหญ่   

พร้อมร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
262,000 255,000 7,000 กองช่าง 



 

 
26 

 
เดือน โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ่ 45,000 45,000 0 กองช่าง 
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 

(โอนลด 5,100) 
54,866 34 กองการศึกษา 

 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 164,900 164,900 0 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 100,000 99,400 600 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารส.อบต.และบุคลากร 20,000 0 20,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น 20,000 0 20,000 สนง.ปลัด 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)  

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จ านวน 5 ตู้ 

27,500 27,500 0 กองคลัง 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  4 ลิ้นชัก (มอก.)  
มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จ านวน  2 ตู้ 

15,800 15,800 0 กองคลัง 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  2 บาน (มอก.) 
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน  2  ตู้ 

11,000 11,000 0 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานประมวลผล

และเก็บข้อมูลในส านักงานปลัด อบต. จ านวน  2 เครื่อง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-CPU ไม่น้อยกว่า  2 core ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า  จ านวน  1 
หน่วย 
-RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB          
-Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1 หน่วย    
-มี DDR-RW หรือดีกว่า  1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย แบบ  10/100/1000  base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพ LED หรือดีกว่า มี Contrast  radio  ไม่นอ้ยกว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน  1 หน่วย 

32,000 29,660 2,340 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว   จ านวน  1  เครื่อง 
-เป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 
-เครื่องยนต์เบนซิน  1 สูบ 2 จังหวะ 
-ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  21  ซีซี 
-เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
-ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
-ใบมีดตัดใช้ได้ 2 ด้าน 

10,200 0 10,200 สนง.ปลัด 
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เดือน โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) 

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 1 ตู้ 

5,500 0 5,500 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   เครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอร์ริโอ  จ านวน   3  เครื่อง 
-อัตราไฟ AC110V-240V, 50HZ-60HZ 
-ก าลังขับ 15W 
-Analog Output : 2 ช่อง  ซ้ายขวา 2Vrms (>1000Ohm) 
-Digital Output : 0.5 Vp-p 
-Video Output : 1 Vp-p (75Ohm) 
-HDMI Output : 480P,576P,720P, 1080I,1080P,1080P24 
-Coaxial Cable 
-สัญญาณระบบ : PAL/NTSC 
-รองรับ Hi-speed USB (2.0) 

9,000 0 9,000 กองการศึกษา 
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 ครุภัณฑ์ส ารวจ  เครื่องวัดระยะเลเซอร์   โดยมีลักษณะพื้นฐานหรือดีกว่า 
-ช่วงการวัด (สูงสุด)  100 ม. 
-ช่วงการวัด (ปกติ)  0.05-80 ม. 
-ความแม่นย าการวัด  (สภาวะปกติ)  + - 1.5 มม. 
-ความแม่นย าการวัด  (สภาวะไม่ปกติ)  + - 2.5 มม. 
-หน่วยวัดที่แสดงต่ าสุด  0.1  มม. 
-การวัดระยะทางอ้อมหรือวัดหลบสิ่งกีดขวาง ช่วงมุม มุมก้มและมุมเงย  + -  60 องศา 
-ช่วงการวัดมุมก้ม มุมเงย  0 – 360 องศา 
-ความแม่นย าการวัด (ปกติ)  + - 0.2  องศา 
-หน่วยการวัดที่แสดงต่ าสุด  0.1  องศา 
-ระบบการปูองกันฝุุน IP54 
-แหล่งพลังงาน แบตลิเธียม 3.7 V  มาพร้อม Adepter 
-การส่งผ่านข้อมูล Bluetooth4.0 
-การส่งผ่านข้อมูล USB 

15,000 8,700 6,300 กองช่าง 

กุมภาพันธ์ อุดหนุนส านักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพล   
เพ่ือขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและไฟแสงสว่างสาธารณะ 

100,000 
(โอนเพิ่ม 
170,000) 

0 270,000 กองช่าง 

 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 
(โอนลด 33,400) 

26,600 0 กองการศึกษา 

 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 0 40,000 สนง.ปลัด 
 โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพและการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 50,000 49,775 225 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ 50,000 0 50,000 สนง.ปลัด 
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มีนาคม โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน 50,000 0 50,000 กองการศึกษา 
 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 150,000 0 150,000 กองการศึกษา 
 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 250,000 0 250,000 สนง.ปลัด 
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน 100,000 

(โอนเพ่ิม 
38,500) 

0 138,000 กองการศึกษา 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ซุ้มในหลวงเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  1 ชุด  ประกอบด้วย 
-ซุ้มในหลวงเฉลิมพระเกียรติ  ขนาดใหญ่  กรอบซุ้มขนาด 220 x 400 ซม.   
-ฐานขนาด  350 x 140 ซม. 
-พานพุ่ม  100 ซม. 
-ภาพพระบรมฉายาลักษณ์  พิมพ์ไวนิลขนาด  120 x 240 ซม. 
-ครุฑไฟเบอร์กลาส  สูง  60  ซม. 
-ปูายทรงพระเจริญ  60 x 200 ซม. 
(*เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง) 

100,000 98,000 2,000 สนง.ปลัด 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวตัต์  แบบอัดท้าย  
จ านวน 1 คัน   
(*ยกเลิกโครงการ และโอนลดงบประมาณ) 

2,400,000 
(โอนลด 

2,400,000) 

0 0 สนง.ปลัด 
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โครงการ

ใหม่ 
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 2 ตัว   
ส าหรับเฝูาระวังเหตุที่เกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภายในต าบล 
Features 
-1/2.7”2Megapixel progressive scan CMOS 
-H.264&MJPEG dual-stream encoding 
-25/30fps@1080P(1920x1080) 
-DWDR,Day/Night(ICR).3DNR.AWB.AGC.BLC 
-Multile network monitoring:Web viwer.CMS(DSS/PSS) & DMSS 
-3.6mm fixed lens (6 mm optional) 
-Max.IR LEDs Lemgth 30 m 
-IP67.PoE 

10,000 10,000 0 สนง.ปลัด 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ่ 63,000 0 63,000 สนง.ปลัด 
 รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  

หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต ์
1,000,000 0 1,000,000 สนง.ปลัด 

 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

220,000 0 220,000 สนง.ปลัด 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  3  บ้านนาคสะดุ้ง  สายจากนานางสุมาลี  ศรีชิน 
ถึงล าห้วยขุมปูน 

329,000 0 329,000 กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง  หมู่ที่  4  บ้านโคกสี  บริเวณทิศตะวันตก
หมู่บ้านคุ้มเหนือ  สายจากนานางนงนุช  ย้อไธสง  ถึงนานายวิศักดิ์  ไสวงาม    

138,000 0 138,000 กองช่าง 
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 โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่  6 บ้านหนองสะแบง  สายหน้าโรงเรียน ถึงหน้าวัดศรี
สง่า   

61,000 0 61,000 กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  7  บ้านโคกกลาง  สายบ้านนายชุมพล  อันมาก  
ถึงบ้านนายจันทร์ แก้วค าหอม 

461,000 0 461,000 กองช่าง 

 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่  11  บ้านเพ็กใหญ่
พัฒนา  ช่วงที่ 1 สายบ้านนายถนัด เทพมะที   ถึงบ้านนางหนม   หาญค าพา   
ช่วงที่ 2 สายบ้านนายแก้ว   นายม   ถึงบ้านนายศรี   โสมก าดัด  

178,000 0 178,000 กองช่าง 

 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่  1  บ้านสระบัว 
แยกศาลากลางบ้าน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓  
(*เงินสะสม) 

282,000 0 282,000 กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กใหญ่  ล าห้วยสีดอ  
บริเวณนานางหมุน  มาฮาต    
(*เงินสะสม) 

195,000 0 195,000 กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 11  บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา   ล าห้วยโนนพะยอม 
บริเวณนานางบัวลอง  กองทอง  
(*เงินสะสม) 

195,000 0 195,000 กองช่าง 

(การด าเนินการงานระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติทั้งสิ้น จ านวน 66  โครงการ (รวมโครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมแล้ว) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ           จ านวน   19  โครงการ  ร้อยละ  28.78 
อยู่ระหว่างด าเนินการ         จ านวน   16  โครงการ  ร้อยละ  24.24 
ยังไม่ได้ด าเนินการ             จ านวน   30  โครงการ  ร้อยละ  45.45 
ยกเลิกโครงการ                 จ านวน    1  โครงการ  ร้อยละ    1.51 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ     จ านวน    22,420,460.00  บาท เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว   จ านวน      8,560,701.74  บาท  (ร้อยละ 38.18) 



 

 
                  

  



 

 


