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ค าน า 

  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด
และเป็นหน่วยด าเนินการซึ่งท าหน้าท่ีแทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่างๆ   
ในพื้นท่ีรับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการตนเอง และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลายด้าน เช่น ต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด โดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตาม
ประเมินผลโครงการให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทางและยึดเป็นหลักการในการบริหารให้บริการ
ประชาชนและน าพาไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต เพื่อท าให้ท้องถิ่นและประชาชนชาวต าบลสามร้อย
ยอดมีความเป็นอยู่ท่ีดีต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด 
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บทน า 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินอยู่โดยท่ี “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ สูงเกิน
กว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ  
ใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย         
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตาม         
ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
ของส่วนราชการต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียว   
กับการติดตามเพราะผลท่ีได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือ        
การยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ี
ว่าการวางแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)     
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด นั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหาร
ท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ตามค าส่ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ท่ี 310/2561 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ซึ่งคณะกรรมการ
มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการ
ประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ของโครงการได้อย่างแท้จริง
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แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ฉบับท่ี 2 แก้ไขจนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นใน
ขั้นต้นองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
น าไปสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 
 
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
  การติดตาม (Monitoring) 
  การติดตามนั้นจะท าให้ทราบว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Grant chart ท่ีจะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนามีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามการ
ด าเนินงานได้ดังกล่าวมาแล้ว 
  การประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด เพื่อเป็นกรอบในการ
ประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน 2 
ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
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1.วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
 “พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานการบริหารจัดการท่ีดี พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
3 การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ี
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. พัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ 

4 590,000 3 290,000 3 290,000 3 290,000 3 290,000 

2. พัฒนา
ส่งเสริมรายได้
และการผลิต 

7 280,000 7 280,000 7 240,000 7 240,000 9 1,240,000 

3. พัฒนาสังคม 
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต 

60 24,240,000 68 24,934,500 72 26,240,000 75 27,139,500 86 28,199,500 

4. พัฒนาและ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 580,000 5 660,000 7 1,070,000 8 1,120,000 8 1,120,000 

5. พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

20 1,600,000 23 2,105,000 25 2,315,000 24 2,265,000 28 5,995,000 

6. พัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภค 

33 12,122,000 41 21,128,000 40 70,920,000 25 71,683,000 66 57,232,300 

รวม 127 39,412,000 147 49,397,500 154 101,994,500 142 102,637,500 200 94,076,800 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  เฉพาะปี 2565 
กับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคิดเป็นร้อยละ 

ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  
ปี 2565 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมใน
ข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

ร้อยละ 

1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 3 1 33.33 

2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 9 5 55.56 

3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 86 44 51.16 

4 พัฒนาและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8 4 50.00 

5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 28 10 35.71 

6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 66 23 34.85 

รวม 200 87  43.50 
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4. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 87 โครงการ 
งบประมาณ 29,979,513.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม 

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 1 50,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 5 222,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 44 19,376,213 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 704,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 10 1,189,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 23 8,438,300 

รวม 87 29,979,513 

 
    5.  ผลการด าเนินงาน 
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามร้อยยอด ด าเนินการเสร็จส้ิน โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ระยะส้ันต าบลสามร้อยยอด 

ส านักปลัด 30,000 7,770 22,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ต าบลสามร้อยยอด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

42,000 40,000 2,000 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม ่

รวม 72,000 47,770 24,230  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ส านักปลัด 20,000 12,748 7,252  

รวม 20,000 12,748 7,252  

 
 แผนงานการศึกษา 

ที่ ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา-
ค่าจัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

52,700 52,700 -  

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา-
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

35,030 24,860 10,170  

3. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

59,500 36,433.38 10,943.10 ก่อหน้ีผูกพัน 
12,123.52 

4. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลสามร้อยยอด 

กอง
การศึกษา 

1,109,500 593,517.02 161,210.56 ก่อหน้ีผูกพัน 
354,772.42 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ของเด็กนักเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลสามร้อยยอด 

1.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 บาท 

2.โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
นักเรียน 120,000 บาท 

กอง
การศึกษา 

220,000 95,321.60 27,478.40 โอนลด 
97,200 
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ท่ี 

ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

6. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า
และความเป็นระเบียบวินัย
ของเยาวชนต าบลสามร้อย
ยอด 

กอง
การศึกษา 

30,000 29,920 80  

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด. จ านวน 2 
ศูนย์) 

กอง
การศึกษา 

159,500 150,780 8,720  

8. โครงการเสริมสร้างความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่
ระบบ AEC 

กอง
การศึกษา 

15,000 13,830 1,170  

9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลสามร้อย
ยอด 

กอง
การศึกษา 

2,431,800 2,407,650 24,150  

รวม 4,113,030 3,405,012 243,922.06  
  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

1. โครงการงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

กอง
การศึกษา 

20,000 19,617 383  

2. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 -  

3. โครงการให้ความรู้แหล่ง
สมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กอง
การศึกษา 

30,000 29,480 520  
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ที่ ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

4. โครงการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด 

กอง
การศึกษา 

40,000 35,250 - โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่
ก่อหนี้ผูกพัน 
4,750 

5. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาบริเวณ อบต. 

กอง
การศึกษา 

210,000 200,500 9,500 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม ่

รวม 330,000 314,847 10,403  

  
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

1. โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยต าบลสามร้อยยอด 

กอง
สาธารณสุข 

40,000 26,000 14,000  

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ต าบลสามร้อย
ยอด ปี 2565 

กอง
สาธารณสุข 

50,000 49,945 55  

รวม 90,000 75,945 14,055  
  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลัด 30,000 7,755 22,245  

รวม 30,000 7,755 22,245  
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 แผนงานงบกลาง 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส านักปลัด 300,000 171,048 952 โอนลด 
128,000 

2. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

ส านักปลัด 50,000 9,800 40,200  

3. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 10,300,80
0 

9,450,600 850,200  

4. เบ้ียยังชีพความพิการ ส านักปลัด 2,155,200 1,602,600 552,600  

5. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด 120,000 78,000 42,000  

6. เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด 260,000 1,297,888 276,112 โอนเพิ่ม 
1,314,000 

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

ส านักปลัด 712,960 712,960 -  

8. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

ส านักปลัด 173,723 150,000 23,723  

รวม 14,072,683 13,472,896 1,785,787  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แผนงานการเกษตร 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส านักปลัด 50,000 24,350 25,650  

รวม 50,000 24,350 25,650  
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าธรรมเนียม
ส าหรับท้ิงขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข 

600,000 1,110,007.50 45,392.50 โอนเพิ่ม 
555,400 

รวม 600,000 1,110,007.50 45,392.50  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดท าวารสาร 
อบต. 

ส านักปลัด 30,000 20,000 10,000  

2. โครงการเลือกตั้งท่ัวไป
ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. 

ส านักปลัด 700,000 608,208.50 - โอนลด 
91,791.50 

3. โครงการอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ส านักปลัด 20,000 4,080 15,920  

4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ประชาชนเสียภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

กองคลัง 30,000 30,000 -  

รวม 780,000 662,288.50 25,920  



11 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยหน้าป้อม-โรงนา  

หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 435,000 412,000 23,000 

 

 

2. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยหน้าโรงเรียนพุ
น้อย-หนองขาม หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 360,000 298,500 61,500  

3. โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารห้องคลัง 

กองคลัง 400,000 288,000 62,000 โอนลด 
50,000 

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

กองช่าง 500,000 394,875 17,075 โอนเพิ่ม 
100,000 

ก่อหนี้ผูกพัน 
188,050 

5. โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคซอยมกรา  

หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 130,000 150,000 - โอนเพิ่ม 
20,000 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านเจ๊นี 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 55,000 41,470.15 13,529.85  

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซอยบ้าน
นางสาวสายรุ้ง  เคหา-บ้าน
นายสุนทร หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 60,000 56,581.70 3,418.30  

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านลุง
เป๊ียก หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 44,000 48,609.02 390.98 โอนเพิ่ม 
5,000 
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ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

9. โครงการจัดหาและติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

กองช่าง 500,000 450,000 50,000 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม ่

10. โครงการก่อสร้าง คสล. 
ทางขึ้นหน้าท่ีท าการ 
อบต.สามร้อยยอด 

กองช่าง 50,000 12,800 37,200 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม ่

11. โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถบริเวณเสาธงชาติ
หน้าท่ีท าการ อบต.สาม
ร้อยยอด 

กองช่าง 230,000 213,000 16,500 โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 
ก่อหนี้ผูกพัน 
500 

รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  2,764,000 2,365,835.87 279,614.13  
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6. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามร้อยยอด ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 32 โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงาน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 50,000 - - โอนลด
50,000 

2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
อื่นภายในต าบลสามร้อยยอด 

ส านักปลัด 50,000 - - โอนลด
50,000 

รวม 100,000 - -  

  

 แผนงานการเกษตร  
 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
และขยายพันธุ์พืช เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

ส านักปลัด 50,000 - 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 50,000 - 50,000  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมา
ณที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอืน่เพื่อ
ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
(ท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว) 

ส านักปลัด 50,000 - - โอนลด
50,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในงานรัฐพิธ ี

ส านักปลัด 30,000 - 30,000 อ าเภอไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปี (งานมะม่วง) 

ส านักปลัด 50,000 - 50,000 อ าเภอไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 80,000 - 80,000  
 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ส านักปลัด 100,000 - 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการขับขี่ปลอดภัยถูก
กฎหมายจราจร 

ส านักปลัด 10,000 - 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้าน
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 20,000 - 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 130,000 - 130,000  
 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักการ
อ่าน 

กองการศึกษา 18,000 - 18,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการจัดกิจกรรมส าคัญ
ต่างๆ ท้ังทางศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา 20,000 - 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 38,000 - 38,000  
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 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านในเขตต าบลสามร้อย
ยอด 

กองสาธารณสุข 67,500 - - โอนลด 
67,500 

2. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 180,000 - - โอนลด 
180,000   

3. การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข 5,000 - 5,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

4. โครงการจังหวัดสะอาดตาม
หลักการ “3Rs-ประชารัฐ” ปี 
2565 

กองสาธารณสุข 40,000 - 40,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

5. โครงการฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงตัวเต็มวัย ต าบลสาม
ร้อยยอด ปี 2565 

กองสาธารณสุข 30,000 - 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 
โอนลด 
10,000   

6. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

กองสาธารณสุข 10,000 - - โอนลด 
10,000   

7. โครงการรณรงค์และควบคุม
โรคระบาด (ไข้เลือดออก, วัณ
โรค, ไข้หวัดใหญ่, อหิวาตกโรค 
ฯลฯ) 

กองสาธารณสุข 30,000 - 30,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 362,500 - 95,000  
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด 20,000 - 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 20,000 - 20,000  
 

 แผนงานงบกลาง 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

ส านักปลัด 30,000 - - โอนลด 
30,000 

2. เงินช่วยค่าท าศพพนักงาน
จ้าง 

ส านักปลัด 30,000 - - โอนลด 
30,000 

3. เงินช่วยค่าท าศพ
ลูกจ้างประจ า 

ส านักปลัด 30,000 - - โอนลด 
30,000 

รวม 90,000 - -  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

กองสาธารณสุข 27,000 - 27,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการพัฒนาและอนรุักษ์
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีต าบลสาม
ร้อยยอด 

กองสาธารณสุข 27,000 - - โอนลด 
27,000 

รวม 54,000 - 27,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการปกป้องสถาบัน ส านักปลัด 20,000 - - โอนลด 
20,000 

2. โครงการศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ 

ส านักปลัด 34,000 - 34,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

3. โครงการจัดท าหรือปรับข้อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 300,000 - - โอนลด 
300,000 

4. โครงการอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

กองคลัง 10,000 - 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 364,000 - 44,000  

  

 แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าสุขภาพในเขตพื้นท่ีต าบล
สามร้อยยอด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

25,000 - - โอนลด 
25,000 

รวม 25,000 - -  
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนประชาคมหมู่บ้าน
แผนพัฒนาต าบล 

ส านักปลัด 20,000 - 10,000 โอนลด 
10,000 

รวม 20,000 - 10,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างบ้านนายขวด  ส าแดง
เดช หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 315,000 - 315,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คอกแพะ-หนองใหญ่ หมู่ท่ี 
1-9 

กองช่าง 2,460,000 - 390,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 
โอนลด 
2,070,000 

รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  2,775,000 - 705,000  
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7. โครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามร้อยยอด กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ขื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายพิชิต-บ้านนางปัญญา หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 93,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกมกรา หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 273,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตรงข้ามวัดหุบตาโคตร หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 237,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายสมชาย-ชายคลอง หมู่ท่ี 8 

กองช่าง 158,400 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านยายน้อย หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 447,300 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเลียบคลองหนองข้าวเหนียว หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 228,600 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยทุ่งนาล่าง-
หลังอู่กอล์ฟ หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 287,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

8. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. สายบ้านคุณ
นกเล็ก-บ้านคุณนิตยา (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 495,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

9. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เลียบถนน
สายสามร้อยยอด 24 หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 185,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

10. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายหน้าวัด
หุบตาโคตร (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 495,000 กันเงินงบประมาณไว้
เบิกเหล่ือมปี 

รวม 2,899,300  
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สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

 -จ านวน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 จ านวน  200 โครงการ 
 -น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 87 โครงการ 
 -ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  45 โครงการ 
 -ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน  42  โครงการ 
 -ผลส าเร็จของการด าเนินการ            45x 100   =   22.50  
                                                            200 
 -น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2565 มาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 87 โครงการ  87 x 100   = 43.50 
                                                  200 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

 
 แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

ค าช้ีแจง แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                      โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

                                ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด  2. รายงานผลการด าเนินงานปี 2565                     

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2565) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2565 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาส่งเสริมการท่องทอ่งเทีย่วและเศรษฐกิจ   
  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 

รวม 1 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาส่งเสริมรายได้และการผลติ   
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 172,000 
  2.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000 

รวม 5 222,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาสังคม การศกึษา และคณุภาพชีวิต   
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 80,000 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 150,000 
  3.3 แผนงานการศึกษา 9 4,113,030 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 9 452,500 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 50,000 
  3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 368,000 
  3.7 แผนงานงบกลาง 11 14,162683 

รวม 44 19,376,213 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 600,000 
  4.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 54,000 

รวม 4 704,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ   
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,144,000 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 
  5.3 แผนงานการศึกษา - - 
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 1 25,000 
  5.5 แผนงานเคหะชุมชน - - 
  5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 

รวม 10 1,189,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาเสน้ทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณปูโภค   
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 8,438,300 

รวม 23 8,438,300 
รวมทั้งสิ้น 87 29,979,513 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่แล้ว 
เสร็จ 

โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่มีการ
ยกเลิก 

โครงการใน
ข้อบัญญัติ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจ 

- - 1 0.50 - - 1 0.50 3 1.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาส่งเสริมรายได้
และการผลิต 

2 1.00 3 1.50 - - 5 2.50 9 4.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคม 
การศึกษา และ
คุณภาพชีวิต 

26 13.00 18 9.00 - - 44 22.00 86 43.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2 1.00 2 1.00 - - 4 2.00 8 4.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

4 2.00 6 3.00 - - 10 5.00 28 14.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ า 
และสาธารณูปโภค 

11 5.50 12 6.00 - - 23 11.50 66 33.00 

รวม 45 22.50 42 21.00 - - 87 43.50 200 100 
 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนหลายโครงการ แต่สามารถน าโครงการไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีได้น้อยโครงการ เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 
 2.  ในปีต่อๆไป เมื่อประชาชนมีปัญหาและความต้องการอื่นๆ นอกเหนือจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ท าให้ต้องการมีการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงแผนอยู่บ่อยครั้ง 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนหรือผู้น าจะมองโครงสร้างพืน้ฐานมากกว่ายุทธศาสตร์
อื่นๆ ซึ่งภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีลายภารกิจ อยากให้ท าความเข้าใจว่างบประมาณมีจ ากัด
ควรจะใช้ให้ครอบคลุมได้อย่างไร 
 2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีหนังสือก าหนดแนวทางการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงแผน 
เพื่อลดความยุ่งยาก ไม่ควรเพิ่มขั้นตอนท่ียุ่งยาก 


