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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

  
1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

  “ ชุมชนน่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ”  
 
2.  พันธกิจในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 1.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2.  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะท่ีมีความยั่งยืน 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 4.  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  โปร่งใส  สามรถตรวจสอบได้ 
 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
3.จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 

1.  การบริการสารธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2.  ประชาชน  ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพพ่ึงตนเองได้ 
3.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
4.  มีประเพณีท้องถ่ินสืบทอดถึงลูกหลาน 
5.  ระบบบริหารจัดการภาครัฐดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
6.  ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  ซ่ึงเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  มีบทบาทในการพัฒนาตําบลท้ังด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  รวมถึงด้านอ่ืนๆ  ดังนั้น  จึงมี
ความจําเป็นจะต้องจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 

โดยมีนโยบายการบริหารงาน  ออกเป็น 8  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม  เช่น  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนลาดยาง  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง วางท่อระบายน้ํา  ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส โดยมุ่งเน้นเส้นทางท่ีประชาชนใช้
คมนาคมกันเป็นจํานวนมาก  เช่น  ถนนสายหลักๆ ในหมู่บ้านท้ังนี้และท้ังนั้นให้คํานึงถึงความจําเป็น  ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเรื่องของงบประมาณ 

 
 
                 / ปรับปรุง... 
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- ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์  ให้มีแสงสว่างท้ังในเขตชุมชน  และเขตชนบท  ป้องกัน

อันตรายท่ีเกิดกับชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน 
- ประสานงานและให้การสนับสนุนให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กันครบทุกครัวเรือน 

2.  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 
- จัดให้มีระบบน้ําประปา  ท่ีได้มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค  บริโภคท่ีสะอาด  ถูกหลัก

อนามัย   
- พัฒนาเส้นทางน้ํา  เช่น  การขุดลอกคูคลอง   เพ่ือปรับปรุงเส้นทางน้ําท่ีใช้ในการเกษตร 
- ปรับปรุงสระน้ําสาธารณะท่ีมีความต้ืนเขินหรือมีวัชพืชปกคลุม  สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีม่ันคง 

-  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการกู้ยืมเงินในการลงทุนประกอบอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  โดย
มุ่งเน้นไปยัง  ผู้ท่ีต้องการมีรายได้และมีอาชีพเสริมแต่ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ 

-  ให้การสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร  ท่ีจัดต้ังด้วยวัตถุประสงค์ในการอาชีพกลุ่ม
อาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม องค์กร ของตน 

-  สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  เพ่ือวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีงานทําและมีรายได้ 
-  จัดหาวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดต้ังกลุ่มตลอดถึงการดําเนินกิจกรรม

ของกลุ่ม 
-  ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์กับประชาชนท่ีมีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีการจัดต้ัง โดย

มุ่งเน้นไปยังผู้ท่ีไม่มีงานทําและผู้ท่ีว่างงานในช่วงนอกฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
-  ให้การสนับสนุนประสานงานการหาตลาดสินค้าเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือผลผลิตจากกลุ่มอาชีพ 
-  ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจในทักษะของแรงงาน

ฝีมือ 

 4.  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของโรงเรียนและสถานศึกษา เช่น กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรม  กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ  เป็นต้น 
-  ให้การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์   สื่อการเรียนการเสนอแก่โรงเรียน  และสถานศึกษา 
-  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ีดีแต่ยากจน 
-  ให้การสนับสนุนสภาวัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านและตําบล เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา  

ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีวันออกพรรษา ฯลฯ 
-  สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์  รักษาประเพณีวัฒนธรรมในระดับหมู่บ้านตําบล  อําเภอ  

จังหวัด  และระดับประเทศ 
-  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ไปยังประชาชนโดยท่ัวไป  

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  จัดต้ังหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  เป็นต้น 

5.  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
-  ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน เช่น  ชุมชนเข้มแข็ง  กลุ่มแม่บ้านสตรีอาสา  กลุ่ม

เด็กและเยาวชนต่างๆ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความรักสามัคคี  อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
-  ให้การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  เช่น  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียยังชีพคนพิการ  เบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
          
          / ส่งเสริม... 
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-  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาในระดับหมู่บ้าน  และตําบล  ให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาเล่น

กีฬา  ห่างไกลยาเสพติด 
-  ประสานงานจัดต้ังตํารวจชุมชน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตรักษาความสงบในชุมชน  และทรัพย์สินของ

ประชาชน 
-  ประสานงานในระดับหมู่บ้านในระดับตําบลเพ่ือการพัฒนาระบบห้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ  

6.  ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย  และสาธารณสุข 
-  ให้การสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้ฉ่ีหนู  

ฯลฯ 
-  ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขแก่สถานีอนามัย เช่น การจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคและ อุปกรณ์การ

ตรวจรักษาโรคต่างๆ ฯลฯ 
-  ให้การสนับสนุน  และประสานงานร่วม  กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน เพ่ือดําเนินงานด้านสาธารณะสุข  

เช่น ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมตามภารกิจท่ีมากข้ึน 
-  ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. หมู่บ้าน ตลอดถึงประชาชนท่ัวไป ในงานส่งเสริมสุขภาพผลานามัย  และ

งานสาธารณสุข 
 -  สนับสนุนให้มีการออกกําลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

-  จัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน และตําบล 
-  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับอําเภอ  และจังหวัด 
-  ให้มีและปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกาย  และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนกาย  เช่น สนามกีฬาสวนสาธารณะ  ลาน

กีฬา 
-  ให้การสนับสนุนโครงสร้างงานสาธารณะสุขระดับหมู่บ้าน 

7.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 

                -  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น การจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ จัดให้มีรถขนขยะ และภาชนะรองรับขยะ 

                 -  รณรงค์ปลูกป่าทดแทน และสนับสนุนโครงการปลูกป่าชุมชน เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ปลูกต้นไม้สองข้างถนน และท่ีสาธารณประโยชน์ 
-  ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8.  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
-  จัดระบบการบริหารงานด้านการบริการประชาชนให้รวดเร็วข้ึน  เช่น  การมอบอํานาจการดําเนินงาน  การสั่ง

การ  การอนุญาต  การอนุมัติ  ท้ังนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 
-  เสริมสร้างทักษะ  และความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  

ตามหลักสูตรและโครงการต่างๆ  ของหน่วยงานราชการและเอกชน  เพ่ือนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
-  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามภารกิจ  หน้าท่ี 
-  มุ่งเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ด้วยสื่อ เสียงตามสายประกาศ  แผ่นพับ วารสาร 

เป็นต้น 
-  ปรับปรุงสถานท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นสัดส่วนโดยยึดหลัก 5 ส. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน  และเป็นการอํานวยความสะดวกในการบริการของประชาชน 
-  บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน 

 
        /แบบท่ี 1... 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556– 2558)  ของท้องถ่ินโดย 

องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
 
 
 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการดําเนินงาน 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
6.  มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
� 

 

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา 

 
� 

 

10. มีการกําหนดวิสัยศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 
� 

 

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
� 

 

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี �  
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี �  
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ �  



 
แบบท่ี  2 

แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน  16   พฤศจิกายน  2556 
ส่วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1   2556 ปีท่ี 2   2557 ปีท่ี 3  2558 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

45 67.16 - -     

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งนํ้า 

        

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

        

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

        

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณะ
สุขและอนามัย 

        

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้าน
สิ่งแวดล้อม 

        

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท่ีด ี

        

รวม         
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4.  จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1  2553 ปีท่ี 2  2554 ปีท่ี 3  2555 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  การเสรมิสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 520,000 3 300,000 5 550,000 12 1,370,000 

2. การเสรมิสร้าง
เศรษฐกิจศักยภาพ
การค้า  การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

- - - - - - - - 

3.  การเสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  
คุณธรรมและวัฒนธรรม 

20 482,000 25 10,200,000 25 10,200,000 70 20,882,000 

4. การเสรมิสร้าง
สุขภาพและพัฒนาการ
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

14 743,710 6 400,000 6 400,000 26 1,543,710 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เมืองน่าอยู่ 

44 2,786,190 38 5,180,000 41 5,250,000 123 13,216,190 

6.  การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

20 343,000 10 3,500,000 10 3,500,000 40 7,343,000 

7.  การบรหิารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

43 7,840,036.50 35 5,000,000 35 5,000,000 113 17,840,036.50 

 145 22,793,000 117 24,580,000 122 24,900,000 384 72,273,000 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ท่ีอยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

45 67.16 - - - - - - 22 32.84 67 100.00 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
แหล่งนํ้า 

4 50.00 - - - - - - 4 50.00 8 100.00 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - - 3 100.00 - - - - 3 100.00 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21 100.00 - - - - - - - - 21 100.00 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

10 71.43 - - 4 28.57 - - - - 14 100.00 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณะสุขและ
อนามัย 

8 88.89 - - 1 11.11 - - - - 9 100.00 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 2 100.00 - - - - 2 100.00 

8.  ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการท่ีด ี

26 100.00 - - - - - - - - 26 100.00 

รวม 114 76.00 - - 10 6.67 - - 26 17.33 150 100.00 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม       
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะสุข
และอนามัย 

      

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

      

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2556 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว - - - - - 
เบ้ียยังชีพคนชรา - - - - - 
ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาครอบครัว - - - - - 
รวม      
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2555 – 30 กันยายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -11- 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  
สรุป / ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  ดําเนินการจัดทําโครงการตาม
แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2556 – 2558)   โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีกําหนด    ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนด
กล่าวคือ   จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน  45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 67.16  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน  
0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00  โครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 32.84 รวมท้ังสิ้น  67  โครงการ   
  2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา  สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ จํานวน
โครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน   4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน 0  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00  โครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00  รวมท้ังสิ้น 8 โครงการ   
  3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ 
จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน   0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน 3  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100.00   รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ   
  4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    สามารถดําเนินการได้ตาม
แนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน 21 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00  โครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนินการจํานวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 รวมท้ังสิ้น   21  โครงการ     
  5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาด้านสังคม  สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ   จํานวน
โครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.43  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน  4  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 28.57  รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ 
  6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและอนามัย  สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนด
กล่าวคือ   จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ  จํานวน  8  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 88.89  จาํนวนโครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.11  รวมท้ังสิ้น  9 โครงการ     
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม   ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ   
จํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ จํานวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 00.00 โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน 2 โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 100.00   รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ 
  8. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี  สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางท่ีกําหนดกล่าวคือ จํานวน
โครงการท่ีแล้วเสร็จ จํานวน 26 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00  โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการจํานวน 0 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.00   รวมท้ังสิ้น 26 โครงการ   
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง   ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ท้ังหมดจํานวน   8  
ยุทธศาสตร์  17  แนวทาง  150 โครงการ    สามารถดําเนินการได้ 114  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.00 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้ัง  8 ยุทธศาสตร์   17  แนวทาง  142 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ตําบลสะพุง  สามารถดําเนินการได้  114  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  76.00  แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการตาม
แผนงานท่ีกําหนด   แต่จะมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณและปัญหาความต้องในพ้ืนท่ี มีมาก   ซ่ึงทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลสะพุงไม่สามารถดําเนินการให้ได้ท้ังหมด  ภายในปีเดียวได้เนื่องบางโครงการต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการเป็น
จํานวนมากและต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะสามารถดําเนินการได้เสร็จ  ควรดําเนินการดังนี้ 
 1.  ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเป็น 
 2.  ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาศ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
 3.  ควรมีการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 
          /4. ก่อนดําเนินงาน... 
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 4. ก่อนดําเนินงานหรือโครงการ ขอให้คณะผู้บริหารอบต.  มีการประชุมชี้แจงหรือจัดทําประกาศให้ ประชาชนทราบ
ด้วย 
 5.  การจัดทําแผนพัฒนาตําบลควรเน้นแผนงานหรือโครงการ การประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชน    
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อเสนอแนะ 
  การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการท่ีได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  โดยมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน  ยุทธศาสตร์อําเภอ  ยุทธศาสตร์จังหวัด  นโยบายผู้บริหารท้องถ่ินและนโยบายของชาติสิ่งท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินควรดําเนินการและพัฒนาต่อไปคือการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม  เพ่ือให้เกิดความสุขและพอเพียง
ในสังคมชุมชนท้องถ่ินนอกจากนี้แล้วควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่วมมือจากประชาชนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุงจึงจะสามารถพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1  บ้านสะพุง  งบประมาณ  79,000  บาท 
1.2  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 บ้านสะพุง ไป หมู่ท่ี 13 บ้านนาเจริญ 

           งบประมาณ  83,000  บาท 
1.3  โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2  บ้านจอก   งบประมาณ  82,000  บาท 
1.4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2  บ้านจอก  (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  69,000  บาท 
1.5  โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งสว่าง     งบประมาณ  80,000  บาท 
1.6  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งว่าง   งบประมาณ  46,000  บาท 
1.7  โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  83,000  บาท 
1.8  โครงการก่อสร้างกําแพง คสล. หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  15,000  บาท 
1.9  โครงก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4  บ้านปละ     งบประมาณ  81,000  บาท 
1.10  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 4  บ้านปละ ไป หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งสว่าง    
          งบประมาณ  48,000  บาท 
1.11  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 บ้านปละ จากถนนคสล.(เดิม) ไป บ้านโนนสะอาด ต.ตูม  (จ่ายขาดเงินสะสม)    
          งบประมาณ  51,000  บาท 
1.12  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4  บ้านปละ จากถนนคสล.(เดิม) ไป วัดบ้านปละ  (จ่ายขาดเงินสะสม)  
          งบประมาณ  47,000  บาท 
1.13  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 5  บ้านอานวย    งบประมาณ  83,000  บาท 
1.14  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี6  บ้านหนองขาม  งบประมาณ  81,500 บาท 
1.15  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี6  บ้านหนองขาม (จ่ายขาดเงินสะสม)    

งบประมาณ  99,000 บาท 
1.16  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  บ้านหนองอะเลา    งบประมาณ  74,000  บาท 
1.17  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอะเลา   งบประมาณ  26,000  บาท 
1.18  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอะเลา (จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ  69,000  บาท 
1.19  โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอะเลา (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ 30,000  บาท 
1.20  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  บ้านจีเนียว  งบประมาณ  81,000  บาท 
1.21  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  บ้านจีเนียว (จ่ายขาดเงินสะสม)    

งบประมาณ  99,000  บาท 
1.22  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9  บ้านโพนทอง     งบประมาณ  81,000  บาท 
1.23  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี 9  บ้านโพนทอง  (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  99,000  บาท 
1.24  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม    งบประมาณ  81,000  บาท 
1.25  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม (จ่ายขาดเงินสะสม)   

งบประมาณ  56,000  บาท 
1.26  โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ  42,000  บาท 
1.27  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม (จ่ายขาดเงินสะสม)   

งบประมาณ  99,000  บาท 
1.28  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 11 บ้านจะกอง   งบประมาณ  80,000  บาท 
 

/1.30  โครงการ... 
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1.29  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 11  บ้านจะกอง (จ่ายขาดเงินสะสม)  
งบประมาณ  78,000  บาท 

1.30  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 11  บ้านจะกอง (จ่ายขาดเงินสะสม)     
          งบประมาณ  20,500  บาท 

1.31  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี12  บ้านทุ่งระวี  งบประมาณ  81,000  บาท 
1.32  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งระวี  งบประมาณ 10,000  บาท 
1.33  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งระวี  งบประมาณ 69,000  บาท 
1.34  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งระวี (จ่ายขาดเงินสะสม)    
          งบประมาณ 99,000  บาท 
1.35  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 13  บ้านนาเจริญ    งบประมาณ  82,000  บาท 
1.36  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 13 บ้านนาเจริญ  (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ 26,000  บาท 
1.37  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 13 บ้านนาเจริญ  (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ 32,000  บาท 
1.38  โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 13  บ้านนาเจริญ (จ่ายขาดเงินสะสม)    
          งบประมาณ  41,000  บาท 
1.39  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 14  บ้านศรีสว่างพัฒนา 
           งบประมาณ  79,000  บาท 
1.40  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก  หมู่ท่ี 14  บ้านศรีสว่างพัฒนา ไป หมู่ท่ี 13  บ้านนาเจริญ 

งบประมาณ  73,000  บาท 
1.41  โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่  หมู่ท่ี 14  บ้านศรีสว่างพัฒนา (จ่ายขาดเงินสะสม) 

งบประมาณ  99,000  บาท 
1.42  โครงการซ่อมแซมถนนดินเลียบคลอง  หมู่ท่ี 14  บ้านศรีสว่างพัฒนา (จ่ายขาดเงินสะสม) 

งบประมาณ  18,900  บาท 
1.43  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ในสํานักงาน อบต.สะพุง  งบประมาณ  22,500  บาท 
1.44  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.สะพุง    งบประมาณ  98,000  บาท 
1.45  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางหลวงหมายเลข 221- บ้านหนองกะจง (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ  89,000  บาท 
 

      รวม     2,962,400  บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
2.1  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2  บ้านจอก (จ่ายขาดเงินสะสม)  งบประมาณ  30,000  บาท 
2.2  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร  หมู่ท่ี5  บ้านอานวย (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ 99,000  บาท 
2.3  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1  บ้านสะพุง (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ  98,000  บาท 
2.4  โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง  (จ่ายขาดเงินสะสม)  

งบประมาณ  15,800  บาท 
 

      รวม   242,800  บาท 
/3. ยุทธศาสตร์... 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1  โครงการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง ประจําปี 2556  งบประมาณ  90,000  บาท 
4.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท.   งบประมาณ   40,000  บาท 
4.3  โครงการอุดหนุนการจัดงานข้าวโพดหวาน  อ.ศรีรัตนะ     งบประมาณ   50,000  บาท 
4.4  โครงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถและขบวนแห่ในการจัดงานข้าวโพดหวาน   งบประมาณ   145,500  บาท 
4.5  โครงการอุดหนุนการจัดงานราชพิธี       งบประมาณ  5,000   บาท 
4.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่างๆ       งบประมาณ  76,950  บาท 
4.7  โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์สําหรับอ่านประจําสํานักงาน อบต.สะพุง   งบประมาณ  9,625   บาท 
4.8  โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  

     - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  งบประมาณ  1,027,990.57  บาท 
4.9  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 

     - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  งบประมาณ  923,260  บาท 
4.10   โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน       งบประมาณ  29,400  บาท 
4.11   โครงการจัดทําเวปไซต์ประชาสัมพันธ์     งบประมาณ  30,000  บาท 
4.12  โครงการอินเตอร์เน็ต เพ่ือการพัฒนา      งบประมาณ  20,000  บาท 
4.13  โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย    งบประมาณ  18,700  บาท 
4.14  โครงการอุดหนุนงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด   งบประมาณ  7,000   บาท 
4.15  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ      งบประมาณ  90,000  บาท 
4.16  โครงการอุดหนุนการบริจาคโลหิต อ.ศรีรัตนะ    งบประมาณ  5,000   บาท 
4.17  โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ  อ.ศรีรัตนะ  งบประมาณ  10,000  บาท 
4.18  โครงการจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์     งบประมาณ  96,000  บาท 
4.19  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย    งบประมาณ  30,000  บาท 
4.20  โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ทรายให้กับสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
         งบประมาณ  10,500  บาท 
4.21  โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย     งบประมาณ  30,000  บาท  
 

      รวม  2,744,925.57  บาท     
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
5.1  โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     งบประมาณ  3,796,800  บาท 
5.2  โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ     งบประมาณ  558,000  บาท 
5.3  โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้เอดส์      งบประมาณ  18,000  บาท 
5.4  โครงการจัดซ้ือแว่นสายตาสําหรับผู้สูงอายุ    งบประมาณ  87,500  บาท 
5.5  โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.     งบประมาณ  100,000  บาท 
5.6  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณะภัย งบประมาณ 76,861  บาท 
5.7  โครงการจัดต้ังศูนย์กู้ชีพ       งบประมาณ  11,800  บาท 

 
           / 5.8  โครงการ... 
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5.8  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล   งบประมาณ  50,000  บาท 
5.9  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  อ.ศรีรัตนะ   งบประมาณ  50,000  บาท 
5.10  โครงการอุดหนุน อ.ศรีรัตนะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         งบประมาณ  10,000  บาท 

 

      รวม  4,758,961  บาท 
           

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูและรักษาสุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันรักษาโรค 
6.1  โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เคมีฉีดพ่น ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย) งบประมาณ 177,100  บาท 
6.2  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.สะพุง      งบประมาณ 70,000 บาท 
6.3  โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)    งบประมาณ 140,000  บาท 
6.4  โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาศรีรัตนะสัมพันธ์     งบประมาณ  110,000  บาท 
6.5  โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน งบประมาณ  20,000  บาท 
6.6  โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ               งบประมาณ  20,000  บาท 
6.7  โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชน อ.ศรีรัตนะ                งบประมาณ  15,000  บาท 
6.8  โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาให้กับชุมชน       งบประมาณ  99,000  บาท 
      รวม  651,100  บาท 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
- 

        
8.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

8.1  โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  งบประมาณ  96,000  บาท 
8.2  โครงการสมทบกองประกันสังคมของพนักงานจ้าง   งบประมาณ  126,470  บาท 
8.3  โครงการจ่ายเพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับพนักงานส่วนตําบล  งบประมาณ  155,920  บาท 
8.4  โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    งบประมาณ  94,974.88  บาท 
8.5  โครงการจ่ายเป็นค่าอาหารเลี้ยงรับรองและพิธีการ   งบประมาณ  19,036   บาท 
8.6  โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว     งบประมาณ  20,000  บาท 
8.7  โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.อบต.(กรณีครบวาระ)  งบประมาณ  340,215.50  บาท 
8.8  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพ่ือการจัดทําแผน  งบประมาณ  29,000  บาท 
8.9  โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.สะพุง   งบประมาณ  20,000  บาท 
8.10  โครงการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     งบประมาณ  30,000  บาท 
8.11  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน    งบประมาณ  259,972.70  บาท 
8.12  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน     งบประมาณ  139,100  บาท 
8.13  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            งบประมาณ  114,952  บาท 
8.14  โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน    งบประมาณ  42,090  บาท 
8.15  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    งบประมาณ  250,000  บาท 
8.16  โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  งบประมาณ  51,900  บาท 
8.17  โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ   งบประมาณ  40,960 บาท 
 
          /   โครงการ... 
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8.18  โครงการค่าใช้จ่ายเพ่ือการสาธารณูปโภค 
 -  ค่าไฟฟ้า       งบประมาณ  97,307.76  บาท 
 -  ค่าโทรศัพท์       งบประมาณ  18,422.92  บาท 
 -  ค่าอินเตอร์เน็ต       งบประมาณ  1,690.60  บาท 
 -  ค่าบริการไปรษณีย์      งบประมาณ  4,730   บาท 
8.19  โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาและบริการ    งบประมาณ  215,465.60  บาท 
8.20  โครงการค่าจ่ายในการจัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้    งบประมาณ  1,790  บาท 
8.21  โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล    งบประมาณ  63,027.50  บาท 
8.22  โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    งบประมาณ  232,653  บาท 
8.23  โครงการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    งบประมาณ  64,900  บาท 
8.24  โครงการค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    งบประมาณ  15,425  บาท 
8.25  โครงการจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ    งบประมาณ  33,400  บาท 
      รวม   2,579,403.46 บาท 
     
    รวมท้ังส้ิน   13,939,590.03   บาท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ซ่ึงปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับท่ี ด้าน รายละเอียด จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

(๑) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑท่ี์ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการก่อสร้างสะพานไม้ช่ัวคราว หมู่ท่ี 1  บ้านสะพุง        

- โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 บ้านสะ
พุง  

   - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 1  
บ้านสะพุง  
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2  บ้านจอก 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2  บ้านจอก   
   - โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 บ้านจอก  
   - โครงการก่อสร้างถนนดินตดัใหม่ หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง 
   - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง 
   - โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง 
   - โครงการก่อสร้างถนนดินตดัใหม่  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง          

- โครงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางท่อระบายนํ้า หมู่
ท่ี 3  บ้านทุ่งสว่าง   

   -  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4  บ้านปละ 
   -  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 บ้านหนองขาม 
   -  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6  บ้านหนองขาม   
   -  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6  บ้านหนองขาม   
   -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี7  บ้านหนองอะเลา 
   -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี7  บ้านหนองอะเลา  --

-  โครงการวางท่อระบายนํ้า  หมูท่ี่ 7  บ้านหนองอะเลา 
   -  โครงการปรบัปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 7 

บ้านหนองอะเลา  
   - โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอะเลา 
   - โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านจี

เนียว  
   - โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมถนน

ลูกรัง หมู่ท่ี 8  บ้านจีเนียว  
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 บ้านโพนทอง --- -       

- โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม ่ หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม 
   - โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี 10  บ้านไผ่งาม   
   - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 

11  บ้านจะกอง   
   - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.  หมู่ท่ี 11  บ้านจะ

กอง   
  - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 12  บ้านทุ่งระวี  
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งระวี   
  -  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 13  บ้านนาเจริญ   
  -  โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง  หมู่ท่ี 13  บ้าน

นาเจรญิ   
 
    

 
9,900   

 
64,000   

 
75,000   
75,000  
 46,000   
17,500   
77,000   
36,000   
4,500   
45,000   

 
4,500   
37,000   
80,000   
52,500   
90,000 
75,000 
34,000 
27,100  

 
 30,000  
 17,500   

 
64,000   

 
40,000   
64,000   
75,000   
64,000 

 
62,000   

 
75,000   
64,000   
65,900   
37,000  
 27,000   

 

 



 

ลําดับท่ี ด้าน รายละเอียด จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

(๑) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑท่ี์ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล.  พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี
13  บ้านนาเจรญิ   
  - โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 
14 บ้านศรสีว่างพัฒนา  
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14  บ้านศรีสว่างพัฒนา      
-  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  
 

 
 

75,000   
  

75,000   
79,000  

 
88,000  

 

รวม 2,044,033.90      
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ํา 
-  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 
3  บ้านทุ่งสว่าง  
-  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี4  บ้าน
ปละ  
 - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 4  บ้าน
ปละ             
 - โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร  หมู่ท่ี 10  
บ้านไผ่งาม   

19,500   
 
 

60,000   
 

75,000  
 

 99,000   

 

รวม 253,500    
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- โครงการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
ประจําปี 2555   
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจําปี 
2555   
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้าง ของ อปท.    
- โครงการอุดหนุนการจัดงานข้าวโพดหวาน  อ.ศรีรตันะ 
- โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่  
- โครงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถและขบวนแห่ในการจัดงาน
ข้าวโพดหวาน    
- โครงการอุดหนุนการจัดงานราชพิธี   
- โครงการจัดซ้ือเทียนพรรษาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
- โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน     
- โครงการจ้างทําอาหารเน่ืองในงานบุญสังฆทาน  
- โครงการจัดซ้ืออาหารเสรมิ(นม)  
    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียน
บ้านทุ่งสว่าง  งบประมาณ  บาท 
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียน
บ้านทุ่งสว่าง   
- โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เดก็ก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง  
หมู่ท่ี 3      
- โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 3
    

100,000   
 
 

120,000    
 

30,000   
50,000   
20,000  

 
 120,000   

5,000   
 17,920   

 
59,550  
 12,000   

 
 

1,097,404.90   
 
 

1,482,000.00   
 

29,000   
99,000   

 

 



ลําดับท่ี ด้าน รายละเอียด จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

  - โครงการตดิตั้งระบบอินเตอรเ์น็ตภายในสาํนักงาน อบต. 
  

35,000     

รวม 3,276,874.90    
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม 
- โครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว   
-  โครงการฝึกอบรม อปพร.    
-  โครงการจัดซ้ือชุด อปพร.    
-  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณะภัย  
- โครงการอุดหนุนการบริจาคโลหิต  อ.ศรีรัตนะ  
- โครงการอุดหนุนงานกาชาด จ.ศรีสะเกษ   

99,000   
42,000   
57,000   

 
20,065   
5,000   
7,000   

 

รวม 230,065  
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดูและรักษา
สุขภาพอนามัยและการป้องกัน
รักษาโรค 

- โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ (เคมีฉีด
พ่น ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย)  
- โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตชุ่วงเทศกาลปีใหม ่
- โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต-์---
- โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี อบต.สะพุง       
- โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
สะพุงงานบุญปลอดเหล้า  
- โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
-  โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาศรีรัตนะสมัพันธ์ครั้งท่ี 2 
-  โครงการอุดหนุนกลุม่โรงเรียนศรีรัตนะตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  
-  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด  อ.ศรีรัตนะ        
-  โครงการอุดหนุน อ.ศรรีัตนะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ         งบประมาณ  บาท 
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ ปี 2554 
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชน อ.ศรีรตันะ  ปี 
2555           

119,500   
 

25,000   
23,000   

 
70,000 

 
6,000   

140,000   
92,300  

 
 20,000  

  
50,000   

 
10,000  
 20,000  

 
 15,000   

 

รวม 590,800  
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมไม้ระแนง  หมู่ท่ี 5 บ้านอา
นวย 
-  โครงการต่อเตมิรั้ว คสล.(ไม้ระแนง)  หมู่ท่ี 5  บ้านอา
นวย   

30,000 
 

35,000 

 

รวม 65,000  
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน   
- โครงการสมทบกองประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
- โครงการจ่ายเพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  
- โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น 

90,000   
 

132,219   
96,500   

 
79,979.10   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ลําดับท่ี ด้าน รายละเอียด จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

    
- โครงการจ่ายเป็นค่าอาหารเลี้ยงรับรองและพิธีการ 
- โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว   
- โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ส.อบต.(กรณีแทน
ตําแหน่งท่ีว่าง)  
- โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพ่ือการ
จัดทําแผน   
-  โครงการเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
นายธนา  พูลแก้ว  

   - โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
   - โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.สะพุง  
   - โครงการจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคด ี 
   - โครงการจ่ายค่าจ้างเหมากําจัดปลวกในสํานักงาน อบต.  
   - โครงการค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 
   - โครงการเบิกจ่ายเงินค่าบริการและเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์
(อินเตอร์เน็ต)  
   - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบเสียงไมโครโฟนห้องประชุม
พร้อมติดตั้ง  
  - โครงการค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ     
  - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุสาํนักงาน  
  - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภณัฑ์สาํนักงาน   
  - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   
  - โครงการจัดซ้ือรถรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน   
  - โครงการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน   
  -  โครงการค่าจ้างเหมาติดตั้งกระจกห้องทํางานคณะ
ผู้บริหาร   
  - โครงการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร    
  - โครงการค่าวัสดยุานพาหนะและขนส่ง   
  - โครงการจ้างเหมาทําผ้าจีบคลมุโต๊ะประชุม   
  - โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
  - โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท.   
  - โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ  
  - โครงการค่าใช้จ่ายเพ่ือการสาธารณูปโภค 
  - โครงการจ่ายค่าประกันภยัรถยนต์     
  -  โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

 
16,800   
16,965   

 
72,440.30   

 
10,800  

 
 43,140   
14,000   
25,500   
16,000   
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1,231.60  
2,351.90   

 
 

70,000   
30,000   

88,425.10  
216,563   
99,300   
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18,000   
40,391.60  
10,867.99   

17,248   
250,000   

 
27,300   
33,700 
95,354 
600.27   

 
20,000 

 

รวม 2,280,278.90  
รวมท้ังสิ้น 8,740,883.70  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
               ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 

                                     เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 
                                                        ........................................... 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
 

  อาศัยอํานาจ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง   จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) ให้ทราบโดยท่ัวกัน   (ตามรายละเอียดเอกสารท่ีปรากฏแนบท้ายนี้) 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายโยธิน  มุลกะกุล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สํานักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
ท่ี    /                                                              วันท่ี    ๙   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๖ 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง   ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  นั้น 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง ประจําปี ๒๕๕๖  เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เพ่ือแจ้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  แจ้งต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศผลการติดตามประเมินผล  ประจําปี ๒๕๕๖
เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 

                 (นายผดุง  พวงแก้ว) 
                                                                ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
    
                          -ทราบ- 
 
 

( นายโยธิน  มุลกะกุล) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
ท่ี   /                                                              วันท่ี     ๑    พฤศจิกายน  2555 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจําปี 2555 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 29 นั้น 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมา
พร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 

      (นายประสพ  ขอจงสุข) 
                                                       ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
    
                           -ทราบ- 
 
 

( นายอินศร  เวกวัง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ - 
ท่ี   /                                                              วันท่ี    1   พฤศจิกายน  2555 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจําปี 2555 
 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง  ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 29 นั้น 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมา
พร้อมนี้ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 

      (นายประสพ  ขอจงสุข) 
                                                       ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
    
                       -ทราบ- 
 
 
 
                ( นายสุนัย  ใจเป็น) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                    บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ สาํนกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
ที�     วนัที�   3  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553     
เรื�อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  ประจาํปี  2553 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
 

1.  เรื�องเดิม 
 ตามที�มีคาํสั�งแต่งตั/งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  คณะกรรมการไดจ้ดัการ
ประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางวธีิการติดตามและประเมินผล  มติที�ประชุมเป็นเอกฉนัทใ์หมี้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลปีละ 1 
ครั/ งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีนั/น 
 

2.  ขอ้เทจ็จริง 
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุประจาํปี  พ.ศ.2553  ปรากฏผลดงันี/ 

1.  ดา้นอุตสาหกรรม  การโยธา  การเกษตร  การพาณิชย ์ และเคหะชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติั
งานของ  อบต. 

2.  ดา้นการรักษาความสงบ  สงัคมสงเคราะห์  และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตาม
แผนปฏิบติังานของ  อบต. 

3.  ดา้นการศึกษา และสาธารณะสุข   ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต.  เนื�องจากงบประมาณ
ที�ใชจ่้ายในดา้นนี/ มีไม่เพียงพอ 

4.  ดา้นศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 
5.  ดา้นการบริหารงานทั�วไป   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 

 

3.  ขอ้เสนอแนะ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุดาํเนินการเป็นที�เรียบร้อยแลว้  จึงเห็นควรใหมี้
การรายงานผลและขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ   ตอ่ไป 
 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
                   (นายอินศร  เวกวงั) 
                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

       -ทราบ- 
 
 

(นายสุนยั  ใจเป็น) 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 



                    บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ สาํนกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
ที�     วนัที�  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 
เรื�อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  ประจาํปี  2551 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ประธานกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
 

1.  เรื�องเดิม 
 ตามที�มีคาํสั�งแต่งตั/งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  คณะกรรมการไดจ้ดัการ
ประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางวธีิการติดตามและประเมินผล  มติที�ประชุมเป็นเอกฉนัทใ์หมี้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลปีละ 1 
ครั/ งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีนั/น 
 

2.  ขอ้เทจ็จริง 
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุประจาํปี  พ.ศ.2551  ปรากฏผลดงันี/ 

1.  ดา้นอุตสาหกรรม  การโยธา  การเกษตร  การพาณิชย ์ และเคหะชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติั
งานของ  อบต. 

2.  ดา้นการรักษาความสงบ  สงัคมสงเคราะห์  และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตาม
แผนปฏิบติังานของ  อบต. 

3.  ดา้นการศึกษา และสาธารณะสุข   ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต.  เนื�องจากงบประมาณ
ที�ใชจ่้ายในดา้นนี/ มีไม่เพียงพอ 

4.  ดา้นศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 
5.  ดา้นการบริหารงานทั�วไป   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 

 

3.  ขอ้เสนอแนะ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุดาํเนินการเป็นที�เรียบร้อยแลว้  จึงเห็นควรใหมี้
การรายงานผลและขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ  ต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะพงุ   ต่อไป 
 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

      (นายอินศร  เวกวงั) 
                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   -ทราบ- 
 
 

          (นายสมคิดสารทอง) 
             นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 



                    บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ สาํนกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
ที�     วนัที�  3  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
เรื�อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  ประจาํปี  2553 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
 

1.  เรื�องเดิม 
 ตามที�มีคาํสั�งแต่งตั/งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ  คณะกรรมการไดจ้ดัการ
ประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางวธีิการติดตามและประเมินผล  มติที�ประชุมเป็นเอกฉนัทใ์หมี้การรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
ปีละ 1 ครั/ งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปีนั/น 
 

2.  ขอ้เทจ็จริง 
 จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุประจาํปี  พ.ศ.2553  ปรากฏผลดงันี/ 

1.  ดา้นอุตสาหกรรม  การโยธา  การเกษตร  การพาณิชย ์ และเคหะชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติั
งานของ  อบต. 

2.  ดา้นการรักษาความสงบ  สงัคมสงเคราะห์  และสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตาม
แผนปฏิบติังานของ  อบต. 

3.  ดา้นการศึกษา และสาธารณะสุข   ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต.  เนื�องจากงบประมาณ
ที�ใชจ่้ายในดา้นนี/ มีไม่เพียงพอ 

4.  ดา้นศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 
5.  ดา้นการบริหารงานทั�วไป   ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบติังานของ  อบต. 

 

3.  ขอ้เสนอแนะ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุดาํเนินการเป็นที�เรียบร้อยแลว้  จึงเห็นควรใหมี้
การรายงานผลและขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ  จึงเห็นควรดาํเนินการดงันี/ 
 1.  แจง้ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเพื�อเสนอต่อสภาฯและคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
 2.  ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วกนั 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
             (นายประสพ  ขอจงสุข) 
         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

           -ทราบ- 
 
 
 

(นายอินศร  เวกวงั) 
  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะพงุ 
 

 
       



 
 
 
 

     ภาคผนวก 
 


