
21 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

3.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3.2  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
นั้น ๆ  
  2. เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analysis) ด้วย 
  ตารางท่ี  1  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลตระแสง 

1. ใช้แบบรายงานท่ี 2     
แบบติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
รายไตรมาส  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  

ทุกๆ 
3 เดือน 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล ตระแสง 

1. ใช้แบบรายงานที่ 1 
การก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

1.ใช้แบบรายงานท่ี 3/1  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  

ทุกๆ 1 ปี 
(ภายในเดือน

ธันวาคม) 
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2.ใช้แบบรายงานท่ี 3/2  
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 
3.ใช้แบบรายงานท่ี 3/3  
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร ์
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3 .ราย งาน ผล ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 

15 วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1 .ภ าย ใน เดื อ น
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

 
3.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

(1)  แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เป็นแนวทางไว้ คือ 
  แบบที่ 1  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร      
  แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด   

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
   แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่อง 
มือในการประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละแบบมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา     
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น     
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์กรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด     
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่     
 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)        (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)        (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2563 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

183 96,157,770 293 139,220,920 301 333,374,620 301 333,374,620 300 327,609,720 

ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเท่ียว 

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

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

22 18,168,000 42 20,590,000 43 21,950,000 43 21,950,000 44 23,214,000 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

24 6,706,000 30 12,902,950 36 13,025,950 39 13,070,950 39 13,070,950 

ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,090,000 14 2,200,000 14 2,200,000 14 2,200,000 15 2,700,000 

ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

9 1,750,000 9 1,750,000 10 1,850,000 10 1,850,000 13 2,150,000 

รวม 246 124,071,770 398 188,963,870 405 372,602,570 408 373,709,570 412 368,944,670 

สรุป  ปี  2561  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   246   โครงการ 

  ปี  2562  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   398   โครงการ 

ปี  2563  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   405   โครงการ 

ปี  2564  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   408   โครงการ 

ปี  2565  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   412   โครงการ 
รวมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   รวมจ านวน   1,869   โครงการ 
 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (Process) 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  2563  ตามข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ  2563 

-  โครงการทั้งหมด  70  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100  
-  ไม่มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     
-  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.86 
-  โครงการที่ด าเนินการเสร็จ  จ านวน  61  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  87.14 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ  
ที่เสร็จ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 35 100 - - 0 0 - - 35 50.00 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1 100 - - 0 0 - - 1 1.43 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และสังคม 

15 100 - - 5 7.14 - - 10 14.29 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 

9 100 - - 2 2.86 - - 7 10.00 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 100 - - 0 0 - - 4 5.71 

6. การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

6 100 - - 2 2.86 - - 4 5.71 

รวม 70 100 - - 9 12.86 - - 61 87.14 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณตามแผน งบปกติตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 333,374,620 100 6,118,653 1.84 4,913,700 1.31 11,032,353 3.16 
2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  

200,000 100 50,000 0.01 - - 50,000 0.01 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

21,950,000 100 14,428,982 3.87 - - 14,428,982 3.87 

4.การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

13,025,950 100 5,846,850 1.57 - - 5,846,850 1.57 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2,200,000 100 130,000 5.91 - - 130,000 5.91 

6.การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

1,850,000 100 1,153,100 0.31 - - 1,153,100 0.31 

รวม 372,602,570 100 27,727,585 7.44 4,913,700 1.31 32,641,285 8.76 
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สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโคกเพชร ม.6  
(จากนานายเหือน  จิตเย็น ถึง สะพาน
ห้วย) 

499,600 496,900 2,700 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโชคติม ม.2 (จากนา   
นายทิพ  เรืองยิ่ง ถึง ถนนลาดยางเส้น
หลัก) 

465,500 462,900 2,600 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบ้านตระแสง  ม.1 (จากถนนเส้น
หลัก ถึง บ้านนางพิมพา  ทุนดี) ซอย รพ.
สต.) 

295,400 293,900 1,500 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านตระแสง  ม.1  (จากถนน
เส้นหลัก ถึง บ้านนายสุเทพ สารพัฒน์) 
 

175,400 173,900 1,500 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านตระแสง  ม.1  (จากถนน
เส้นหลัก ถึง สามแยกสหกรณ์บ้าน     
กระหาด)   

358,500 356,200 2,300 

 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านตาเตาะ  ม.11  (จากบ้าน
ตาเตาะ ม.11 ถึง หนองใหญ่)   
 

486,300 483,500 2,800 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านทนง  ม.7  (จากโค้งหลัง
วัดป่าจิตราวัลย์ ถึง นานางพยอม      
งามพร้อม)   

498,500 496,500 2,000 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านไปรเวง  ม.12  (จากบ้าน
นายมานิต  ท าด ีถึงบ้านนายประหัส    
เสียงก้อง)   

352,800 350,500 2,300 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบ้านเสม็ด  ม.10  (จากบ้านนาย
เดือก  แก้วดวง ถึง ที่นานายธนกฤต   
เสพสุข)   
 

294,500 293,500 1,000 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหว้าน  ม.4  (จากบ้านนาง
มาลา  จารึกดี ถึง วัดลุมพินีวัน)   
 

498,500 495,600 2,900  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านอังกรวง  ม.5 (จากบ้าน
นายสวรรค์  ยิ่งมี ถึง บ้านนายศรชัย  
แก้วเพชร) 

499,600 497,600 2,000  

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน หมู่ 
บ้านไปรเวง ม.12 (จากบ้านนางผอย  
งามประจบ ถึง ที่นานายสมัย            
นะราชรัมย์) 
 

78,300 78,000 300  

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน 
หมู่บ้านไปรเวง ม.12 (จากบ้านนางวรรณ
สาท  ช่อมะลิ ถึง ที่นานายเรย  ซ่อมทอง) 

105,000 104,500 500  

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน 
หมู่บ้านใหม ่ม.3 (จากบ้านใหม่คุ้มบ้าน
ขาม ถึง บ้านโคกเพชร ม.6) 

495,900 493,400 2,500  

15 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
ตะโก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายสฤษดิ์      
อยู่เย็น ถึง ศาลาหมู่บ้าน) 

132,800 131,800 1,000  

16 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
รุ่งฤษี หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางสาวสุดารัตน์  
โสภัณฑ์ ถึง ถนนสายบ้านโคกกลัน) 
 

70,000 69,000 1,000  

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 (จาก
บ้านนายเสรือน  มุ่งมี ถึง บ้านนายสอง
เมือง  ห้องแก้ว) 
 

32,300 31,800 500  

18 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านเสม็ด (คุ้มอ าปึล)        
หมู่ที่ 10 
 

81,225 81,224.96 0.04 อุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 

19 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านเสม็ด (ทิศใต้โรงเรียนรุ่งรัฐ
วิทยา) หมู่ที่ 10 
 

90,898 90,897.76 0.24 อุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

20 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหว้าน หมู่ที่ 4 
 

14,030 14,029.51 0.49 อุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเสม็ด 
หมู่ที่ 10 

131,600 125,600 6,000  

22 โครงการขุดลอกหนองน้ า(หนองเสมท์) 
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 10 

462,000 420,900 41,100  

รวม 6,118,653 6,042,152.23 76,500.77  
 
 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน 
บ้านรุ่งฤษี  ม.9 (จากบ้านนายสมพร  
แสนเมือง ถึง บ้านนางจีระนันท์    
เจริญรัมย์)  

198,400 196,900 1,500  

2 โครงการถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 (จากนานายดาก้า  
ทองเกลี้ยง ถึง ถนนแก้มลิง)  

331,500 329,500 2,000  

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านโชคติม หมู่ที่ 2 
(จากสามแยกบ้านสุภาพ  จิตเย็น ถึง    
สี่แยกวัดเทพนิมิต)  

422,000 310,600 111,400  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหว้าน ม.4 (จาก
บ้านนางทวีป  จารึกดี ถึง วัดลุมพินีวัน) 

488,500 483,500 5,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านทนง  หมู่ที่ 7 (จาก
หนองใต้ ถึง สวนนายเพือย จันทขัมมา) 
 

490,100 
 

485,500 4,600  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตระแสง  หมู่ที่ 1 
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บ้านนายเหรียญ  
จิตเย็น) 

393,300 389,200 4,100  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านไปรเวง หมู่ที่ 12 
(จากบ้านนางเฉลา  คิดกล้า ถึง        
นานายประถม  มะลิวัลย์) 
 

306,500 303,200 3,300  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบจ่ายขาดเงิน
สะสม 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตาเตาะ  ม.11  
(จากสวนนายสมบัติ  เหมือนพร้อม ถึง 
บ้านนางค านวน  เจาะเหมาะ) 
 

472,900 469100 3,800  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านไปรเวง หมู่ที่ 12 
(จากบ้านนายอนุวัฒน์  คงถือมั่น ถึง 
บ้านนางริน  เสพสุข)  
 

289,500 287,000 2,500  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 
(จากถนนลาดยางเส้นหลักหน้า อบต
ตระแสง ถึง วัดโพธิ์สลาด)  
 

454,500 449,700 4,800  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านอังกรวง หมู่ที่ 5 
(จากปากทางบ้านนายศรชัย  แก้วเพชร 
ถึง บ้านนางหอม  งามเลิศ)  
 

487,900 483,300 4,600  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 8   
(ซอยบ้านนายลิ้นจี่  หวังดี)  
 

90,100 89,100 1,000  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 10 
(จากบ้านนายนิธิศ  รุ่งพิริยากร ถึง เขต
ต าบลนาบัว)  
 

488,500 483,500 5,000  

รวม 4,913,700 4,760,100 153,600  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการท า
น้ าพริกต่างๆ 

50,000 18,100 31,900  

รวม 50,000 18,100 31,900  
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ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

10,639,200 10,280,900 358,300  
 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,611,200 2,360,800 250,400  
        

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

234,000 193,500 40,500  

4 
 

สมทบ สปสช. 120,000 120,000 0  

5 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 60,000 โอนลด 
60,000 

0 ไมได้
ด าเนินการ
สถานการณ์
โรคโควดิ 19 

6 โครงการส่งเสริมเด็ก เยาวชนขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค 

0 20,850 0 งบประมาณ
กองทุน 
สปสช. 

7 โครงการเร่งรัดป้องกันก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

73,620 66,200 7,420  

8 โครงการควบคุมและป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

60,000 59,100 900  

9 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

7,362 6,000 1,362  

10 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

171,600 โอนลด 
121,000 

50,600  

11 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า  
อุปโภค-บริโภค 

12,000 0 12,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. 
 

100,000 โอนลด 
100,000 

0 ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000 240,000 0 อุดหนุน
คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 

14 โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50,000 0 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
หมู่บ้าน 

50,000 โอนลด 
50,000 

0 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 14,428,982 13,678,350 771,482  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลตระแสง 
 

500,000 
 

487,830 12,170  
 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  
1. ค่าอาหารกลางวันของ ศพด. 
อบต. ตระแสง และ ศพด. บ้าน
ตระแสง  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน    
(รายหัว) ของ ศพด.  
3. ค่าจัดการศึกษา ของ (ศพด.) 
เช่น   ค่าหนังสือเรียน , ค่า
เครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1,025,700 733,370 292,330  

3 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2,624,000 2,035,160 588,840  

4 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 2 
ศูนย ์
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ รร.
บ้าน  ตระแสง , รร. บ้านใหม่ , 
รร. บ้าน    โคกเพชร , รร.
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ ,    รร.รุ่งรัฐ
วิทยา  

1,552,150 1,206,999.98 345,150.02  

5 โครงการสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ด้วยการอ่าน 

20,000 18,002 1,998  

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
หล่อเทียนพรรษา 

50,000 0 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการอบรมให้ความรู้การท า 
ขนมพ้ืนบ้าน 

15,000 11,330 3,670  

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

50,000 0 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานที่
อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/
ท้องถิ่น 
 

10,000 9,933 67  

รวม 5,846,850 4,502,624.98 1,497,121.66  
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกต้นไม้  20,000 20,000 0  
2 โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยจากเศษขยะ

เปียก 
50,000 

 
19,500 30,500  

3 โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 

50,000 46,200 3,800  

4 โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000 9,916 84  

รวม 130,000 95,616 34,384  
 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

13,100 13,100 0  

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
โปรแกรม GIS และ LTAX 3000 

100,000 98,500 1,500  

3 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตระแสง 

350,000 โอนลด 
350,000 

0 ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

โอนตั้งจ่ายใหม่ 
250,000 

250,000 0  

5 ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม 

400,000 301,970 98,030  

6 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

30,000 โอนลด 
30,000 

0 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 1,153,100 1,043,570 109,530  
สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  35  โครงการ  ด าเนินการทุกโครงการ  รวม  35  โครงการ  
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  จ านวน  1  โครงการ  ได้แก่ โครงการส่งเสริม

อาชีพหลักสูตรการท าน้ าพริกต่างๆ  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวน  15  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ 

ได้แก่    1) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ   
2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน 
    - เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่  2019 หรือโรคโควิด – 19 ซ่ึงหา้ม 
      ไม่ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก 
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4) ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
5) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค – บริโภค 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  9  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  
2  โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การหล่อเทียนพรรษา 
 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  4  โครงการ  ด าเนินทั้งหมด 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  6  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี งบประมาณ  2563 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1)  ซ่อมสรา้งผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวิธี 
(Pavement In - Place 
Recycling) สายบา้นอังกรวง 
หมู่ที่ 5 ต าบลตระแสง - บ้าน
ดงมัน หมู่ที่ 8 ต าบลคอโค  

 - - 5,666,000 4,721,000 
-มีค่าปรับ 
259,655 
-รวมเหลือจ่าย 
4,461,345 
 

1,204,655 

2)  ปรับปรุงซ่อมแซมชั้น
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว
ลาดยางแบบAsphaltic 
Concrete สายบ้านไปรเวง 
หมู่ที่ 12-บ้านเสมด็ หมู่ที1่0  

-  - 9,999,000   

3) โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

 - - 30,700 26,095 4,605 

รวม 2 1 - 15,695,700 4,487,440 1,209,260 
หมายเหตุ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบAsphaltic 
Concrete สายบ้านไปรเวง หมู่ที่ 12 - บ้านเสม็ด หมู่ที่ 10 ไมไ่ดด้ าเนินการเนื่องจากสถานท่ีไมไ่ม่พรอ้มด าเนินการ 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1)  ซ่อมสรา้งผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวิธี 
(Pavement In - Place 
Recycling) สายบา้นตาเตาะ 
หมู่ที่ 11 ถึง บ้านเปดียก  ม.6  
ต.ตระแสง  

  - 9,999,000   
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