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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา  วามีความสอดคลองกับ

แผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบล

ปราสาทเยอ  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน  จึงจําเปนท่ี

จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน

ตาง ๆ  เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย

และผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา

สามป  และแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและทรัพยากรตางๆ       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปรงใส  เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหาก

ไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตาม

วัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือ

ในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน   
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ

ดวยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซ่ึง

กําหนดไวในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา  ซ่ึงทําใหเห็นความจําเปนใน

การดําเนินการแกไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  

เพ่ือประเมินวาความเปลี่ยนแปลง  (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึน  เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนหรือไม  ผลการประเมินอาจยืนยันวา  การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผน หรืออาจ

แสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง  ซ่ึงควรแกการทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา  ซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปนแนวทาง

ท่ีผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
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2. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  2.1 เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชน

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  2.2 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

  2.3 เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ   

และแกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  2.4 เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

  3.1 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําป

หรือไมหรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว  

  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 

        3.2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน

การดําเนินงานและการใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมี

การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

         3.2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีใหรับงบประมาณใน

แตละยุทธศาสตรการพัฒนา เม่ือสิ้นสุดงวดปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จ

ของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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ข้ันตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 – 25๖1)  

ขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 

แผนภาพท่ี 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ 
               

                                                                           วิเคราะหสถานการณ   
 

 

             การวางแผน       วิสัยทัศน      พันธกิจ   เปาประสงค     กลยุทธ           

 

 

  

    การนําแผนไปสูการปฏิบัติ                  แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

    ควบคุมและประเมินผล                ติดตามและประเมินผล 

 

  จากวงจรขางตนจะเห็นไดวา  การติดตามและประเมินผลเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหาร 

เชิงกลยุทธกลาวคือ  หลังจากท่ีไดนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติจําเปนท่ีจะตองมีการติดตามและประเมินผล

เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเปนการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปฏิบัติงาน

สําหรับนําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  สําหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 – 25๖1)  ของ 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  เปนการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีไดนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

เปนเวลา 1 ป  (ตามปงบประมาณ คือ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) ท้ังนี้เปนไปตาม

บทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548     

ท่ีไดระบุในหมวดท่ี  6  (การติดตามประเมินผล ขอ 28 - 29)  ซ่ึงไดกําหนดไววา “ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับกําหนดแนวทาง  วิธีการ และใหดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยใหรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีไดตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือเสนอตอสภา

ทองถ่ิน  คณะกรรมการทองถ่ิน และประกาศผลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปและจะตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน”  โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 

 

      การวางแผนพัฒนา                   สวนราชการดําเนินการประเมินตนเอง 

                                                                                            ตามแบบประเมิน 

 

 

                                      ทบทวนปรับปรุง                    รวบรวมขอมูล/ตรวจสอบความถูกตอง 

                                            แกไข                              ประมวลผลขอมูลและจัดทําสรุป 

                      รายงานผลการติดตามฯ 

 

 

                         เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

   การนําแผนไปสูการปฏิบัติ                      ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ  

            พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 

                รายงานผลพรอมขอเสนอแนะของ 

              คณะกรรมการฯ เสนอผูบริหารทองถ่ิน 

               สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

                            - ประกาศใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

                         - เผยแพรตามส่ือตางๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต อบต. , 

                           ศูนยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

                        - แจงทุกสวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบไป

ดวยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้ 

  4.1 แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทํา

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  

4.2 แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงานประจําป   

4.3 แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  ครั้ง หลังจาก

สิ้นสุดปงบประมาณ 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอ
การบริหารงาน  ไดหลายแนวทาง ดังนี้  

1. จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  สามารถพิจารณาจากการ 
ติดตามและประเมินผลวา  กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม  

3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ  และประเมินผลการทํางานของเจาหนาท่ี  
ซ่ึงเปนผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน  สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมาย
และตัวชี้วัดท่ีกําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

                 “มุงม่ัน  เขาใจ  เขาถึง  พัฒนาปราสาทเยอ” 

               พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดใหมีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ท้ังทางบก  และทางน้ํา 
2. จัดใหมีน้ําอุปโภคบริโภค ท่ีสะอาดอยางเพียงพอ และท่ัวถึง 
3. สงเสริมและพัฒนาใหชุมชนมีทักษะ ในดานการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
6. สงเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม   หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุมในชุมชน 
7. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง  และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
8. สงเสริมสนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  (Goals) 

 หมายถึง  การระบุสภาพการณใหสําเร็จ  (ทําเพ่ือใหเกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน)  องคการบริหารสวน

ตําบลปราสาทเยอ  ไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาไวดังนี้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในตําบล และระหวางตําบลใหเปนมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีน้ํา  ในการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด  ปลอดภัย   และทําการเกษตรอยางท่ัวถึง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 
4. ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารเพ่ิมข้ึน 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
6. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษคุณคาวัฒนธรรมแลประเพณีท่ีดีงาม 
7. สงเสริมใหประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   ตลอดจนใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี ปลอดจาก 

สารพิษ   

10. สตรี ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา (Strategy) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 1. กอสราง  ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเทา ทอระบาย

น้ํา ใหเปนไปดวยความสะดวก 

     2. กอสรางและขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

     3. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 

     4. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

อินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

   2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุมอาชีพ  

                      3. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

 แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

     2. พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

                                          3. สงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 

                                          4. สงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 

                                          5. สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 

                                          2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค 

   2. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนา

การเมืองและสังคม 

                                         2.สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา 

                                         3.สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 

                                         4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 

 แนวทางการพัฒนา 1.การถายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 

                                         2.สงเสริมอัตราการปองกันเฝาระวังรักษาบําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดและรักษา

ชุมชนใหเขมแข็ง 
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                                         3.สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีของมารดาและทารก 

                                         4.สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลดปญหาความ

รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยตางๆ 

                                         5.สงเสริมสรางโอกาสการเขารับบริการสาธารณสุข 

                                         6.สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตาม

โครงการตาง ๆ ของทุกสวนราชการ   ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
  

 
 

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา

การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคประกอบสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 

ไมมีการ

ดําเนนิงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแบบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพฒันาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน  ประจํางบประมาณ พ.ศ.  2559 

  

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ( 2559 – 25๖1 ) 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ( 2559 – 2561 ) 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ป 2559 ป 2560 ป 25๖1 รวม 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

๑. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

76 108,995,700 79 103,424,700 58 98,082,700 213 310,503,100 

2. ดานเศรษฐกิจ 
 

16 555,000 16 555,000 16 555,000 48 1,665,000 

3.ดานคุณภาพชีวิต 
 

34 8,441,000 33 7,541,000 32 7,291,000 99 23,273,000 

4.ดานส่ิงแวดลอม 
 

6 2,710,000 2 2,010,000 1 10,000 9 4,730,000 

5.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

12 1,085,000 11 785,000 10 485,000 33 2,355,000 

6.ตามแผนกระจาย
อํานาจใหแก อปท.และ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

14 3,120,000 12 910,000 12 910,000 38 4,940,000 

รวม 158 124,906,700 153 115,225,700 129 107,333,700 440 349,026,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ( 2559 – 25๖1 ) ขอมูลจาก ระบบ e-Plan 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ป 2559 ป 2560 ป 25๖1 รวม 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

๑. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

107 129,589,700 74 107,813,700 57 102,462,700 238 339,866,100 

2. ดานเศรษฐกิจ 
 

20 1,850,000 17 575,000 10 350,000 47 2,775,000 

3.ดานคุณภาพชีวิต 
 

29 8,496,000 37 8,061,000 3 290,000 69 16,847,000 

4.ดานส่ิงแวดลอม 
 

7 4,710,000 2 2,010,000 0 0 9 6,720,000 

5.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

13 1,137,738 12 815,000 2 120,000 27 2,072,738 

6.ตามแผนกระจาย
อํานาจใหแก อปท.และ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

17 3,140,000 12 910,000 4 630,000 33 4,680,000 

รวม 193 147,,748,438 154 120,184,700 76 103,852,700 423 372,960,838 
 

 

                

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2559 

ยุทธศาสตร 

การพฒันา 

จํานวน 

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวน 

โครงการ 

ที่อยูในระหวาง

ดําเนนิการ 

จํานวน 

โครงการ 

ที่ยังไมได

ดําเนนิการ 

จํานวน 

โครงการ 

ที่มีการยกเลกิ 

จํานวน 

โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวน 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

48 94.12 - - 3 5.88 - - - - 51 100 

2. ดานเศรษฐกิจ 
 

6 100 - - - - - - - - 6 100 

3.ดานคุณภาพชีวติ 
 

21 91.30 - - 2 8.70 - - - - 23 100 

4.ดานส่ิงแวดลอม 
 

- - - - - - - - - - - - 

5.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี

5 71.43 - - 2 28.57 - - - - 7 100 

6.ตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.และ
แนวนโยบายของรฐับาล 
 

3 60.00 - - 2 40.00 - - - - 5 100 

รวม 83 90.22 - - 9 9.78 - - - - 92 100 
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6. การเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค 
รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 4,224,800 57.24 - - 2,694,000 36.50 6,918,800 93.74 

2. ดานเศรษฐกิจ 60,000 37.50 - - 98,625 61.64 2,429,449 99.14 

3.ดานคุณภาพชีวิต 3,525,035.18 29.28 - - 7,980,700 66.30 11,505,,735.18 95.58 

4.ดานส่ิงแวดลอม - - - - - - - - 

5.ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

629,632.17 56.93 - - - - 629,632.17 56.93 

6.ตามแผนกระจาย
อํานาจใหแก อปท.และ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

37,540 18.31 - - - - 37,540 18.31 

รวม 8,477,007.35 40.58 - - 10,773,325 51.57 19,250,332.35 92.15 

 

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน 

 7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายไปแลว 

1.กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก(สถ.ศพด.1) อบต.ปราสาท

เยอ 

2.กอสรางระบบประปาบาดาล

ขนาดกลางบานประอาง 

/ 

 

 

/ 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1,522,000 

 

 

1,783,500 

1,522,000 

 

 

1,783,500 

รวม 3,305,500 3,305,500 

 

8. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายไปแลว 

1. เบ้ียยังชีพคนพิการ / - - 1,160,800 1,153,600 

2. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ / - - 5,399,600 5,305,100 

3. เงินประกันสังคม / - - 24,946 24,939 

4. เงินเดือน ครู ผดด. / - - 439,786 438,124 

5. เงินคาจาง+คาตอบแทน / - - 498,927 498,927 

6. คาจัดการเรียนการสอน / - - 142,800 142,800 

รวม 7,227,073 7,563,490 
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สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาประจําปมีจํานวนมาก  แตงบประมาณรายจายประจําปมีจํานวน

จํากัด  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร 

2.  เงินอุดหนุนท่ัวไปไดรับการจัดสรรมีจํานวนนอยลง  ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนิน 

โครงการ 

3.  มีการต้ังงบประมาณรายจายไวแตไมไดดําเนินการ   

 

สวนท่ี  5  ขอเสนอแนะ 

1.  ในการจัดทําแผนพัฒนาประจําป  ควรจะนําโครงการท่ีเปนปญหาและความตองการของประชาชน 

ท่ีตองการการแกไขเรงดวนมาบรรจุไวเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการไดอยางครบถวนทุก

โครงการ 

 2.  โครงการใดท่ีไมมีความจําเปนหรือไมสามารถดําเนินการไดสมควรยกเลิกหรือไมบรรจุโครงการไวใน

แผนพัฒนาประจําป  เพ่ือผลการดําเนินการประจําปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด

ปงบประมาณ 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  

2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน     30  ตุลาคม  2559  

                                  

สวนท่ี  2  ขอมูลท่ัวไป  

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ   
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏ 

อยูในแผน 
ท่ีไดปฏิบัติ รอยละ 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 51 48 94.12 

2. ดานเศรษฐกิจ 6 6 100.00 

3. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 21 91.30 

4. ดานสิ่งแวดลอม - - - 

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 7 5 71.43 

6. ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท.และ     
แนวนโยบายของรัฐบาล 

5 
 

3 60.00 

รวม 92 83 90.22 

 
หมายเหตุ  :  มีการโอนงบประมาณ มาดําเนินการในป 2559  จํานวน  19  โครงการ   

 
 
 
 
 

 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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บทที่ 4                                                                                                                             
โครงการที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.  2559  

(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 กอสรางถนน คสล.สายบานประอาง หมูท่ี 11-บานคูสี่แจง หมูท่ี 7 งบประจําป กองชาง 98,000 89,000 เบิกจายแลว 
2 กอสรางถนน คสล.สายบานหนองพัง หมูท่ี 4-ตําบลดินแดง งบประจําป กองชาง 98,000 90,000 เบิกจายแลว 
3 กอสรางถนน คสล.สายศาลาประชาคม หมูท่ี 6-บานสวาย งบประจําป กองชาง 99,000 91,000 เบิกจายแลว 
4 กอสรางถนน คสล.สายศาลาประชาคมบานคูสี่แจ หมูท่ี 8 งบประจําป กองชาง 100,000 93,000 เบิกจายแลว 
5 กอสรางถนน คสล.สายซอยบานพิทักษ หมูท่ี 9 งบประจําป กองชาง 59,000 52,000 เบิกจายแลว 
6 กอสรางถนน คสล.สายบานคูสี่แจ หมูท่ี 7-สายคอกหมูนายบ ู งบประจําป กองชาง 21,000 20,000 เบิกจายแลว 
7 กอสรางถนน คสล.สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 งบประจําป กองชาง 99,000 92,000 เบิกจายแลว 
8 กอสรางถนน คสล.สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 2  งบประจําป กองชาง 99,000 91,500 เบิกจายแลว 
9 กอสรางถนน คสล.สายเลยีบคลองสงนํ้าบานคูสี่แจ หมูท่ี 7-บานประอาง งบประจําป กองชาง 99,000 93,000 เบิกจายแลว 

10 กอสรางถนนดิน สายบานประอาง หมูท่ี 3-คลองสหกรณ งบประจําป กองชาง 260,000 247,000 เบิกจายแลว 
11 กอสรางถนนดิน สายบานประอางเหนือ หมูท่ี 11 งบประจําป กองชาง 100,000 98,500 เบิกจายแลว 
12 กอสรางถนนดิน สายบานพิทักษ หมูท่ี 9 งบประจําป กองชาง 55,000 53,000 เบิกจายแลว 
13 กอสรางเสริมผิวจราจรเดิมภายในหมูบาน สายบานเตรี๊ยะ หมูท่ี 5 งบประจําป กองชาง 99,000 94,000 เบิกจายแลว 
14 ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 10 งบประจําป กองชาง 91,000 86,000 เบิกจายแลว 
15 ขยายผิวจราจรถนนดิน สายบานหนองพัง หมูท่ี 4-คลองอิสานเขียว งบประจําป กองชาง 97,000 92,000 เบิกจายแลว 
16 ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายเลียบคลองสหกรณ หมูท่ี 1 งบประจําป กองชาง 98,000 93,000 เบิกจายแลว 
17 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบานคูสี่แจ หมูท่ี 8-สวนยางนายเปลี่ยม บุตรชาต ิ งบประจําป กองชาง 47,000 46,000 เบิกจายแลว 
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1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

18 กอสรางถนนดิน สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1-คลองสหกรณ งบประจําป กองชาง 100,000 90,000 เบิกจายแลว 
19 ขยายถนนดิน สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 2 (คุมบานดู-บานพิทักษ) งบประจําป กองชาง 61,000 60,000 เบิกจายแลว 
20 กอสรางถนน คสล. สายบานหนองพัง หมูท่ี 4 งบประจําป  กองชาง 97,000 96,500 เบิกจายแลว 
21 กอสรางถนนดิน สายบานเตรี๊ยะ หมูท่ี 5-บานสวาย งบประจําป กองชาง 100,000 - ไมดําเนินการ 
22 กอสรางถนน คสล. สายบานกันตรุม หมูท่ี 6 – บานนายสวน งบประจําป กองชาง 98,000 97,000 เบิกจายแลว 
23 กอสรางรางระบายนํ้า สายบานคสูี่แจ หมูท่ี 7 งบประจําป กองชาง 84,000 - ไมดําเนินการ 

24 ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 10(ตอจุดเดมิ) โอนงบประมาณ กองชาง 98,000 97,000 เบิกจายแลว 

25 กอสรางถนน คสล. บานปราสาทเยอใต หมูท่ี 2 สายหลังโรงเรียน โอนงบประมาณ กองชาง 98,000 96,000 เบิกจายแลว 

21 กอสรางถนน คสล. สายบานหนองพัง หมูท่ี 4 โอนงบประมาณ กองชาง 94,000 93,000 เบิกจายแลว 
22 กอสรางถนน คสล. บานคูสี่แจ หมูท่ี 8 สายบานนายเบาะ โอนงบประมาณ กองชาง 94,000 92,000 เบิกจายแลว 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

-ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ปราสาทเยอ 
-ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ปราสาทเยอ 
-ปรับปรุงถนนลูกรังบานประอาง หมูท่ี 11 
-ปรับปรุงถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 
-ปรับปรุงถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูท่ี 2 
-ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานหนองพัง หมูท่ี 4  
-ปรับปรุงถนนลงลูกรังบานคูสี่แจ หมูท่ี 7 ขางโรงเรียน  
-ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานคูสี่แจ หมูท่ี 8 
-ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานประอาง หมูท่ี 11 ฝงทิศตะวันออก 
-ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบานประอาง หมูท่ี 11 ฝงทิศตะวันตก 

งบประจําป 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

298,000 
404,000 
72,000 
81,000 
95,000 
93,000 
95,000 
93,000 
94,000 
93,000 

294,800 
394,000 
70,000 
80,000 
93,000 
91,000 
93,000 
91,000 
92,000 
92,000 

เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
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1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

33 กอสรางถนน คสล. สายบานพิทักษ หมูท่ี 9 โอนงบประมาณ กองชาง 95,000 93,500 เบิกจายแลว 
34 ขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 10-ถนน 2111 โอนงบประมาณ กองชาง 56,000 55,000 เบิกจายแลว 
35 กอสรางถนน คสล. สายบานเตรี๊ยะ หมูท่ี 5 โอนงบประมาณ กองชาง 95,000 93,000 เบิกจายแลว 
36 กอสรางถนน คสล. สายบานกันตรุม หมูท่ี 6 โอนงบประมาณ กองชาง 98,000 96,000 เบิกจายแลว 
37 กอสรางถนน คสล. สายบานคูสี่แจ หมูท่ี 7 โอนงบประมาณ กองชาง 93,000 - ไมดําเนินการ 
38 กอสรางถนน คสล. สายบานประอางเหนือ หมูท่ี 11 โอนงบประมาณ กองชาง 98,000 96,000 เบิกจายแลว 
39 กอสรางถนน คสล. อบต.ปราสาทเยอ หมูท่ี 2 โอนงบประมาณ กองชาง 97,000 95,000 เบิกจายแลว 
40 กอสรางถนน คสล. สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 โอนงบประมาณ กองชาง 64,000 63,000 เบิกจายแลว 
41 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บานประอาง ม.3 เงินอุดหนุนฯ กองชาง 1,783,500 1,783,500 เบิกจายแลว 
42 กอสรางถนน คสล. สายบานหนองพัง หมูท่ี 4-บานประอางหมูท่ี 3 เงินอุดหนุนฯ กองชาง 97,000 96,000 เบิกจายแลว 
43 กอสรางถนน คสล. สายบานคูสี่แจ หมูท่ี 8-บานสลักได เงินอุดหนุนฯ กองชาง 99,000 92,000 เบิกจายแลว 
44 กอสรางถนน คสล. สายบานพิทักษ หมูท่ี 9-ถนนลาดยาง 2111 เงินอุดหนุนฯ กองชาง 97,000 95,000 เบิกจายแลว 
45 กอสรางถนน คสล. สายบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1-บานโพนปลัด เงินอุดหนุนฯ กองชาง 97,000 96,500 เบิกจายแลว 
46 กอสรางถนน คสล. สายบานเตรี๊ยะ หมูท่ี 5- บานกันตรุม หมูท่ี 6 เงินอุดหนุนฯ กองชาง 97,000 96,000 เบิกจายแลว 
47 กอสรางถนน คสล. สายบานปราสาทเยอใต หมูท่ี 2-บานพิทักษ เงินอุดหนุนฯ กองชาง 99,000 92,000 เบิกจายแลว 
48 กอสรางถนน คสล. สายบานประอาง หมูท่ี 11-บานคูสี่แจ หมูท่ี 7 เงินอุดหนุนฯ กองชาง 99,000 92,000 เบิกจายแลว 
49 กอสรางถนน คสล. สายบานกันตรุม หมูท่ี 6-บานนายสวน มะปราง(ตอจุดเดิม) เงินอุดหนุนฯ กองชาง 99,000 97,500 เบิกจายแลว 
50 กอสรางถนน คสล. สายบานหนองพัง หมูท่ี 4-บานนายวันดี พงษวัน เงินอุดหนุนฯ กองชาง 100,000 98,500 เบิกจายแลว 
51 กอสรางถนน คสล. สายบานประอาง หมูท่ี 3 ซอยบานนางลัย พงษวัน เงินอุดหนุนฯ กองชาง 56,000 55,000 เบิกจายแลว 

รวม 7,380,500 6,918,800  
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการอบรมและสงเสรมิอาชีพกลุมสตรตีําบลปราสาทเยอ งบประจําป สํานักงานปลัด 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
2 โครงการฝกอบรมการบํารุงพืช การปองกันและกําจดัศัตรูพืช งบประจําป สํานักงานปลัด 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
3 โครงการฝกอบรมการปองกันโรคสัตว งบประจําป สํานักงานปลัด 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
4 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานเลี้ยงไหมและทอผาไหม เงินอุดหนุนฯ สํานักงานปลัด 40,000 38,625 เบิกจายแลว 
5 โครงการสงเสริมและฝกอบรมอาชีพสิ่งประดิษฐจากวัสดตุางๆ เงินอุดหนุนฯ สํานักงานปลัด 35,000 35,000 เบิกจายแลว 
6 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เงินอุดหนุนฯ สํานักงานปลัด 25,000 25,000 เบิกจายแลว 

รวม 160,000 158,625  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการดานสังคมสงเคราะหของ อบต. งบประจําป สํานักงานปลัด 200,000 - ไมดําเนินการ 
2 โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ งบประจําป สวนการศึกษาฯ 170,000 168,800 เบิกจายแลว 
3 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ งบประจําป สวนการศึกษาฯ 60,000 60,000 เบิกจายแลว 
4 โครงการจดัสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆ งบประจําป สวนการศึกษาฯ 100,000 96,000 เบิกจายแลว 
5 โครงการจดัอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประจําป สวนการศึกษาฯ 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
6 โครงการจดัซื้ออาหารกลางวันและอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาฯ 

-อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในเขต อบต.ปราสาทเยอ 
-อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาในเขต อบต. 

 
งบประจําป 
งบประจําป 

 
สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 

 
470,400 

1,360,000 

 
456,400 

1,360,000 

 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 

7 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกสถานศึกษาในเขต อบต. งบประจําป สวนการศึกษาฯ 814,380 722,012.18 เบิกจายแลว 
8 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขต อบต. งบประจําป สํานักงานปลัด 165,000 165,000 เบิกจายแลว 
9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีปราสาทเยอ โอนงบประมาณ สวนการศึกษาฯ 100,000 84,635 เบิกจายแลว 
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4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสิ่งแวดลอม 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
 รวม - - - - - 

10 โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ งบประจําป สวนการศึกษาฯ 100,000 - ไมดําเนินการ 
11 โครงการแขงขันการพัฒนาทักษะดานรางกายเด็กปฐมวัย งบประจําป สวนการศึกษาฯ 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
12 โครงการบริหารสถานศึกษา(คาสาธารณูปโภค) งบประจําป สวนการศึกษาฯ 84,000 84,000 เบิกจายแลว 
13 วัสดุกีฬา งบประจําป สวนการศึกษาฯ 40,000 37,450 เบิกจายแลว 
14 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) เงินอุดหนุนฯ สวนการศึกษาฯ 1,522,000 1,522,000 เบิกจายแลว 
15 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเดก็เล็ก บานคูสี่แจ ม.7 งบประจําป สวนการศึกษาฯ 100,000 99,000 เบิกจายแลว 
16 จัดสรรเบีย้ยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส ผูสูงอายุ และคนพิการ 

-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
-เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 
เงินอุดหนุนฯ 
เงินอุดหนุนฯ 
งบประจําป 

 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

 
5,399,600 
1,160,800 

36,000 

 
5,305,100 
1,153,600 

36,000 

 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 

17 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฯ งบประจําป สํานักงานปลัด 72,738 72,738 เบิกจายแลว 
18 สนับสนุนการจัดงานวันปยมหาราช งบประจําป สํานักงานปลัด 4,000 4,000 เบิกจายแลว 
19 สนับสนุนการจัดงาน 5 ธันวามหาราช งบประจําป สํานักงานปลัด 10,000 10,000 เบิกจายแลว 
20 สนับสนุนการจัดงาน 12 สิงหา งบประจําป สํานักงานปลัด 6,000 6,000 เบิกจายแลว 
21 สนับสนุนเทศกาลดอกลําดวนบาน งบประจําป สวนการศึกษาฯ 10,000 10,000 เบิกจายแลว 
22 สนับสนุนการจัดงานปใหมและงานกาชาดจังหวัดศรสีะเกษ งบประจําป สํานักงานปลัด 10,000 10,000 เบิกจานแลว 
23 สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหติเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ งบประจําป สํานักงานปลัด 3,000 3,000 เบิกจายแลว 

 รวม - - 12,037,918 11,505,735.18 - 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการจดัเวทีประชาคมทองถ่ิน งบประจําป สํานักงานปลัด 30,000 21,641 เบิกจายแลว 
2 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประจําป กองคลัง 300,000 - ไมดําเนินการ 
3 โครงการตรวจสอบเรงรดัการจดัเก็บภาษี งบประจําป กองคลัง 50,000 - ไมดําเนินการ 
4 โครงการกอสรางโรงจอดรถ อบต.ปราสาทเยอ งบประจําป สํานักงานปลัด 145,000 143,000 เบิกจายแลว 
5 โครงการถมท่ีหลังท่ีทําการ อบต.ปราสาทเยอ งบประจําป สํานักงานปลัด 68,000 67,500 เบิกจายแลว 
6 อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอไพรบึง ประจําป 2558 
งบประจําป กองคลัง 30,000 30,000 เบิกจายแลว 

7 โครงการจดัหา/ซอมแซม และปรบัปรุง 
1. ครุภัณฑ 
-เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 2 ชุด 
-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 
-กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จาํนวน 1 เครื่อง 
-เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 1 ชุด 
-เกาอ้ีบุนวมสําหรับหองประชุม จาํนวน 100 ตัว 
-ชุดโซฟาสําหรับหองประชุม จํานวน 1 ชุด 
-เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็นสําหรับบริการประชาชน จํานวน 1 เครื่อง 
-เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 
-จักรยานยนต จํานวน 1 คัน 

 
 

งบประจําป 
งบประจําป 
งบประจําป 
งบประจําป 
งบประจําป 

โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 
โอนงบประมาณ 

งบประจําป 
งบประจําป 

 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

 
 

50,000 
25,000 
18,000 
15,000 
33,000 
60,000 
30,000 
10,000 
70,000 
40,000 

 
 

50,000 
25,000 
18,000 
14,950 
30,500 
59,000 
29,500 
9,500 

70,000 
38,000 

 
 

เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

 2. คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุง 
-คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ 

 
งบประจําป 
งบประจําป 

 
ทุกหนวยงาน 
ทุกหนวยงาน 

 
25,000 

107,000 

 
3,570 

19,471.17 

 
เบิกจายแลว 
เบิกจายแลว 

รวม 1,106,000 629,632.17  
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนกระจายอํานาจใหแก อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
เจาของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีอนุมัติ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 อุดหนุนศูนยตอสูและเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรสีะเกษ งบประจําป สํานักงานปลัด 10,000 5,000 เบิกจายแลว 
2 อุดหนุนศูนยตอสูและเอาชนะยาเสพติด อําเภอไพรบึง งบประจําป สํานักงานปลัด 10,000 10,000 เบิกจายแลว 
3 โครงการปองกันอุบัติภยัทางถนนชวงเทศกาล งบประจําป สํานักงานปลัด 60,000 22,540 เบิกจายแลว 
4 โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท งบประจําป สํานักงานปลัด 100,000 - ไมดําเนินการ 
5 โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา งบประจําป สํานักงานปลัด 25,000 - ไมดําเนินการ 

รวม 205,000 37,540  
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สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   

(ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ 
ในแผน 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมดําเนินการ 
กันเงินกรณี 

ไมกอหน้ีผูกพัน 
เบิกจายแลว กอหน้ีผูกพัน ไมกอหน้ีผูกพัน 

๑. โครงสรางพ้ืนฐาน 51 48 - 3 - 6,918,800 - - 
2. ดานเศรษฐกิจ 6 6 - - - 158,625 - - 
3. ดานคณุภาพชีวิต 23 21 - 2 - 11,505,735.18 - - 
4. ดานสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 
5. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 7 5 - 2 - 629,632.17 - - 
6. ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท.และ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

5 3 
- 

2 - 37,540 
- - 

รวม 92 83 - 9 - 19,250,332.35 - - 

 
หมายเหตุ :  บางโครงการไมไดดําเนินการและมีการโอนงบประมาณตั้งจายใหม  
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บทสรุป 
รายงานผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  
จากผลการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ

ไดประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558  ถึงเดือน
กันยายน  2559   ตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 – 25๖1)  จํานวนโครงการท้ังหมด  158  โครงการ   
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
จํานวนโครงการท้ังหมด  51  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  48  โครงการ   

คิดเปนรอยละ  94.12  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  3  โครงการ   คิดเปนรอยละ  5.88 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

จํานวนโครงการท้ังหมด  6  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  6   โครงการ   
คิดเปนรอยละ  100.00  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ   -  โครงการ   คิดเปนรอยละ  - 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

จํานวนโครงการท้ังหมด  23  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  21  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  91.30  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  2  โครงการ   คิดเปนรอยละ  8.70 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

จํานวนโครงการท้ังหมด  -  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  -   โครงการ   
คิดเปนรอยละ  -  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ    -  โครงการ   คิดเปนรอยละ  - 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

จํานวนโครงการท้ังหมด  7  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  5   โครงการ   
คิดเปนรอยละ  71.43  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ   2  โครงการ   คิดเปนรอยละ  28.57 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนกระจายอํานาจใหแก อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล 

จํานวนโครงการท้ังหมด  5  โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  3   โครงการ   
คิดเปนรอยละ  60.00  จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ    2  โครงการ   คิดเปนรอยละ  40.00 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง  6  ยุทธศาสตร 
-  โครงการตามแผนพัฒนาสามป  (ป  2559)   จํานวน  158   โครงการ   
-  โครงการท่ีไดดําเนินการแลว  จํานวน  83   โครงการ  คิดเปนรอยละ  52.53   
-  โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  75  โครงการ  คิดเปนรอยละ  47.47 
 

   


