
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
.................................................................................... 

 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ 
 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน ตลอดจนเพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านอ่ืนๆ  ให้ประสบผลสำเร็จ  อันได้แก่ด้านความสงบเรียบร้อยและด้านเศรษฐกิจ เป็นต้นซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบไปด้วย 2 แผนงาน  คือ 

1.  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.1  ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/วางท่อระบายน้ำ  และก่อสร้างรางระบายน้ำฯ 
1.2  ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตบริการประปา/สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล 

 1.3  โครงสร้างพื้นฐานด้านอ่ืนๆ และบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 2.1  งานไฟฟ้าถนน  (การขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ) 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถ
ขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
เกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของ
จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วย 1 แผนงาน  คือ 
 1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์ 
 1.2  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เป้าหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการศึกษา  สุขภาพอนามัย  สวัสดิการของชุมชน  และพัฒนาด้ านการกีฬาและ
นันทนาการในเขตตำบล เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย 2 แผนงาน  คือ 
 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 2.  แผนงานการเกษตร 
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4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
อยู่และช่วยกันรักษา  ตลอดจนหาทางเพ่ิมจำนวนให้มากขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบไปด้วย 2 แผนงาน  คือ 
 1. แผนงานการเกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนาในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  แผนงานสาธารณสุข โดยมีแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดระบบน้ำเสีย  และการบริหาร
จัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย  
 

5)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ทำงานของภาครัฐ และเพ่ือให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 7 แผนงาน  คือ 
 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.  แผนงานการศึกษา 
 3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 5.  แผนงาสาธารณสุข 
 6.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 7.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 8.  แผนงานงบกลาง 
 

6)  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 เป้าหมาย เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดประกอบไปด้วย 3 แผนงาน  คือ 
 1.  แผนงานบริหารทั่วไป 
 2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.  แผนงานงบกลาง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดตามศักยภาพของท้องถิ่น 
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แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
 

คำชี้แจง แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
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สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ไปปฏิบัตจิำแนกตามรายยุทธศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

 

1 
 

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2) 

352,000.-  

2 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระจรเข้(สายจากบ้านนางสุนันท์ เหียบขุนทดถึง
บ้านนายลอ สิมขุนทด) 

111,000.-  

3 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างตำบล
(บ้านเทพไพรทองเชื่อมต่อตำบลหนองสรวง) 457,000.-  

4 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล .เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน(สายจากบ้านหนองสารเชื่อมต่อบ้านเทพ
ไพรทอง) 

144,000.-  

5 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน(สาย
จากบ้านหนองสารสายบ้านนายชำนาญ พืมขุนทด
ต่ อจากถนนคอนกรีต เดิ มถึ งบ้ านนายสมบั ติ  
กองกลางดอน) 

460,000.-  

6 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(บ้าน
ใหม่หนองสาร หมู่ที่ 13สายจากศาลาประชาคมถึง
บ้านนายสายชล สุ่มขุนทด ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม
ถึงบ้านนายประสพ พลนอก) 

460,000.-  

7 โครงการขยายเขตประปาภายในตำบลสระจรเข้ 84,000.-  

8 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น 74,780.-  

9 ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 759,300.-  

10 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก(บ้าน
ดอนตะหนินน้อย สายจาก ถนน ค.ส.ล. เส้นไร่นาย
แสวง ศรสังข์) 

293,000.-  

11 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก(บ้าน
ใหม่ สายแยกหนองงูเหลือมไปหนองหัวเสือ (ช่วงที่ 
1 ไร่นางคอย-ไร่นายแมน ช่วงที่ 2 นานายนิคม-ไร่
นางสมพอ) 

448,000.-  

12 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก(บ้าน
ดอนเซาะ เส้นไร่ พัฒนรามเชื่อมกับตำบลด่าน
นอกจากสามแยกไร่นายมานพ-ไร่นายแอ็ด) 

444,000.-  
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13 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก(บ้าน
ดอนเซาะ เส้นไร่ พัฒนรามเชื่อมกับตำบลด่าน
นอกจากสามแยกไร่นายเสมอ-ไร่นายแอ็ด) 

155,000.-  

14 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ค่า
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับพร้อมโคม) 

93,570.30  

15 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้านบุ 
(สายนานายธนิสร เชื่อมถนนลาดยางสายละเลิง
พิมาน-กุดม่วง) 

435,000.-  

16 

โครงการก่อสร้างถนนดินปูหินคลุก บ้านใหม่ (ถนน
เส้นหนองหัวเสือบริเวณแยกนายอดุลย์ สายขุนทด-
นานายไพศาล สายขุนทด จากแยกนายอดุลย์ -ไร่
นายบัณฑิต) 

381,000.-  

17 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้าน
ดอนตะหนินใหญ่ (สายสามแยกบ้านนางรุ่ง ปูชี-บ้าน
นายเจริญ สิงหกุมพล) 

92,000.-  

18 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.7 (สายหน้า อบต.-บริเวณสระน้ำหน้า
ศูนย์เพราะชำ) 

358,000.-  

19 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก
เชื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านดอนตะแบง (สายจากที่
สาธารณะกลางหมู่บ้าน-ตำบลหนองบัวละคร) 

385,000.-  

20 
โครงการก่อสร้างถนนดินปูหินคลุก บ้านดอนตะหนิน
ใหญ่ (สายจากร้านไฟประดับ-ฝายหมู่บ้านดอนตะ
หนินใหญ่) 

156,000.-  

21 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้าน
ดอนตะหนินใหญ่ (สายสามแยกบ้านนางรุ่ง ปูชี-บ้าน
นายเจริญ สิงหกุมพล) 

92,000.-  

22 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.7 (สายหน้า อบต.-บริเวณสระน้ำหน้า
ศูนย์เพราะชำ) 

358,000.-  

23 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก
เชื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านดอนตะแบง (สายจากที่
สาธารณะกลางหมู่บ้าน-ตำบลหนองบัวละคร) 

385,000.-  

24 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้าน
เทพไพรทอง (ไร่นายอมร เอสันเทียะ-บ้านนายบุญ
ค่ำ สือขุนทด)ช่วงบริเวณบ้านนายบุญค่ำ -หนอง
สะแก 

385,000.-  

25 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้าน
โนนโบสถ์ (สายจากศูนย์เพาะชำ-เหมืองน้ำบ้านหลุง) 

440,000.-  
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26 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุกบ้าน
ใหม่หนองสาร (สายจากไร่นางน้อย-ไร่นายนึก) 

487,000.-  

27 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก เข้า
พ้ืนที่การเกษตร บ้านหนองสาร (สายจากสามแยก
บ้านนายไม้ถึงบ้านนายสถาพร) 

190,000.-  

28 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก บ้าน
สระจรเข้ (จากศาลตาปู่ถึงนานายลัด แสไพศาลช่วง
นานางเสงี่ยมถึงหนองโพ) 

435,000.-  

29 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก เข้า
พ้ืนที่การเกษตร บ้านไทรทอง (เชื่อมต่อระหว่าง
ตำบลด่านขุนทด ช่วงไร่นางสิทธิ์ถึงไร่นางยูง) 

410,000.-  

30 
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก บ้าน
ดอนเซาะ (นานางน้อยเชื่อมต่อตำบลด่านนอก) 

308,000.-  

31 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้าน
ดอนตะหนินน้อย(ไร่นายพลอง ซ้อนพุดซาเชื่อต่อ
ถนนบ้านดอนตะหนินใหญ่) 

466,000.-  

32 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านเทพไพรทอง (สายจากหน้าวัดหนองสารถึง
บ้านนายบุญทรง) 

1,910,000.-  

33 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านใหม่หนองสาร (สายจากศาลาประชาคมถึง
บ้านนายถาด กลึงกลางดอน) 

2,400,000.-  

34 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก บ้าน
สระจรเข้ (จุดเริ่มต้นจากไร่นายบุญถึงนานายลัด  แส
ไพศาล) 

780,000.-  

35 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้านห
ลุง(สายอ้อมป่าโคกบึงปรือ) 

6,000,000.-  

36 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก บ้าน
สระจรเข้ (จุดเริ่มต้นจากไร่นายบุญถึงนานายลัด  แส
ไพศาล) 

420,000.-  

37 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินปูหินคลุก บ้านห
ลุง(สายอ้อมป่าโคกบึงปรือ) 

435,000.-  

38 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านเทพไพรทอง (สายจากหน้าวัดหนองสารถึง
บ้านนายบุญทรง) 

802,000.-  

39 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านใหม่หนองสาร (สายจากศาลาประชาคมถึง
บ้านนายสายชล สุ่ยขุนทด) 

655,000.-  

รวม 23,500,650.-  
 



7 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

 
- 

 
-ยังไม่มีการดำเนินงาน- 

 

 
- 

 
- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

 
- 

 
-ยังไม่มีการดำเนินงาน- 

 

 
- 

 
- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบเขตพ้ืนที่สาธารณะ 26,820  

รวม 26,820  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

ลำดับที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา" 445,720 เงินอุดหนุน 

2 ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (3-5 ปี) 59,890 เงินอุดหนุน 

3 ค่าอาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3  แห่ง 805,907.70 เงินอุดหนุน 

4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,748,000 เงินอุดหนุน 

5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน 38,050  

6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ประจำปี 2564 

40,700  

7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. 98,500  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ 168,300  
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เรียนการสอน) 

9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

10,650 
 

10 เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  13  หมู่บ้าน 260,000  

11 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 

8,139 
 

12 
 

ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

54,000 
 

13 ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

32,500 
 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพด.
บ้านหนองสาร DLTV 

30,700 
 

รวม 3,801,257  
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

 

ลำดับที่ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หมาย 
เหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,192,600 เงินอุดหนุน 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,989,400 เงินอุดหนุน 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 48,000 เงินอุดหนุน 

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 69,766  

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สป.สช.) 250,000  

6 เงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 390,400  

7 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 

88,200 
 

รวม 11,028,366  
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 

คำชี้แจง  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  
1  ครั้ง   
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน วันที ่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรม 

ที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ได้ปฏิบัต ิ
ใน พ.ศ.2564 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหต ุ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 311 39 12.54  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 40 - 0  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 43 - 0  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 21 1 4.76  
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี 93 14 15.05  

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

35 7 20.00  

รวม 543 61 11.23  
 

หมายเหตุ  โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน 
2564  จำนวน  61  โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 11.23 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2564) 
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สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลสระจรเข้  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็น 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 75 25  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

70 25 5 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

83 17  

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

80 20  

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน/กิจกรรม 70 30  
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 95 5  
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

85 15  

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 90 10  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 85 15  

สรุปภาพรวม 81.44 18 0.56 
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ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
ประจำปีงบประมาณ 2564 (เชิงคุณภาพ) 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนิ นการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ  2564 ของแต่ละแนวทางและ
โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดโดย
นำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.- 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน 
โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  จำนวน...39.…โครงการ คิดเป็นร้อยละ…12.54 ของโครงการ
ทั้งหมดจำนวน.…311….โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ในด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2564 นี้ยังไม่มีการดำเนินงาน  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ในด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2564 นี้ยังไม่มีการดำเนินงาน  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ในด้านการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  จำนวน...1.…โครงการ คิดเป็นร้อยละ…4.76 ของ
โครงการทั้งหมดจำนวน.…21….โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ในด้านการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม,ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา,ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) และการ
พัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคมโดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน....14....  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ…15.05... ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน....93....โครงการ และเนื่องจาก
งบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้
ทั้งหมด 
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6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้  ตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย อปพร. ตำบลสระจรเข้  และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์นี้  โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ  จำนวน
....7....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…20.00... ของ โครงการทั้งหมด  จำนวน....35.....โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


