
๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ความส าเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้  
       1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
       2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       4) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       6) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       7) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       8) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       9) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       10) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
       11) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
       จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง
ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 57 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 95 

 

           1.1.2 ผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
       ความส าเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565            
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายจริง  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 98  โครงการ/
จ านวนเงิน 24,249,113 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 

2565 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 53 24,794,900 27 7,061,813 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1,600,000 3 30,000 
การพัฒนาด้านสังคม 40 8,980,000 31 8,100,220 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 4,457,000 6 4,310,000 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 11 1,528,000 8 962,180 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 14 1,290,000 6 160,000 
การพัฒนาบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 36 11,078,870 17 3,624,900 

รวม 183 53,728,770 98 24,249,113 
 

    1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
และด าเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 7,061,813 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 30,000 
การพัฒนาด้านสังคม 31 8,100,220 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 6 4,310,000 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 8 962,180 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 6 160,000 
การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 3,624,900 

รวม 98 24,249,113 
 



  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  ๒1 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 98 โครงการ งบประมาณ 
24,249,113 บาท  

 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการจ านวนเงิน 4,832,576.50 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน 3,688,576.50 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้
 

  

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-
2565) อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2565 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ โครง 

การ 
โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 53 24,794,900 27 7,061,813 11 1,620,500 5 476,500 
2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 9 1,600,000 3 30,000 0  0  0  0  

3.การพัฒนาด้าน
สังคม 40 8,980,000 31 8,100,220 10 2,475,788 10 2,475,788 
4.การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 20 4,457,000 6 4,310,000 1 194,000 1 194,000 
5.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 11 1,528,000 8 962,180 2 466,101 2 466,101 
6.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 14 1,290,000 6 160,000 3 65,238 3 65,238 

7.การพัฒนาบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 36 11,078,870 17 3,624,900 1 10,950 1 10,950 

รวม 183 53,728,770 98 24,249,113 28 4,832,577 22 3,688,577 
  
 

     
 
 
 
     



    1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 และ
ที่แก้ไข เพ่ิมเติม) ได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลส าเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 28 โครงการ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ 
 

ล าดั
บที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามข้อบัญญัติ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ

/เทศ
บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

13. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5 192,500 191,500 0 1,000 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่ หมู่ 1 149,600 128,000 128,000 21,600 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8. โครงการซ่อมแซมถนนทาง
น้ าล้นห้วยแม่แพม บ้านแม่
แพม หมู่ที่ 3 170,900 170,000 0 900 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่แพม หมู่ที่ 3 200,000 196,500 0 3,500 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านวังพระ หมู่ที่ 3 128,000 128,000 0 0 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหลวง หมู่ที่ 4 127,000 126,500 126,500 500 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหลวง หมู่ที่ 4 45,000 42,500 42,500 2,500 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยบ้าน หมู่ 2 109,600 109,500 109,500 100 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่แพม หมู่ที่ 3 200,000 196,500 0 3,500 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

12. โครงการติดตั้งฝาเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านหลวง หมู่ 4 80,000 70,000 70,000 10,000 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

14. โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.ขึ้นบ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5 262,000 261,500 0 500 

12 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(2) โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลเมือง
คอง 35,000 34,904.50 34,904.50 95.5 



13 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
นาร ี 35,000 34,950 34,950 50 

14 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(1)รายการค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 802,620 784,980 784,980 17,640 

15 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(4)โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าศูนย์กีฬาต าบล 30,000 30,000 30,000 0 

16 การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
การด าเนินงานศูนย์ อปพร. 220,000 188,867 188,867 31,133 

17 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(4) โครงการช่วยเหลือนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส 150,000 133,235 133,235 16,765 

18 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(9) โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 10,000 6,900 6,900 3,100 

19 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(15) โครงการอบรมการแพทย์
ฉุกเฉิน 20,000 19,950 19,950 50 

20 การพัฒนาด้าน
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 1,260,840 1,239,001 1,239,001 21,839 

21 การพัฒนาด้าน
สังคม 

(14) โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 10,000 3,000 3,000 7,000 

22 การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

9. โครงการก่อสร้างล าเหมือง 
คสล.บ้านหลวง หมู่ 4 194,500 194,000 194,000 500 

23 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(2) รายการค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 441,480 421,150 421,150 20,330 

24 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(6) โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนป้องภัยยาเสพติด 45,000 44,951 44,951 49 

25 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(3) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 15,000 14,950 14,950 50 



26 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(4) โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 41,000 40,788 40,788 212 

27 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(2)โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง (วันต้นไม้
แห่งชาติ) 10,000 9,500 9,500 500 

28 การพัฒนาบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.เมืองคอง 15,000 10,950 10,950 4,050 

   
  กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 
พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง                        
ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 94 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ในส่วนของผลคะแนน    
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ได้ให้คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 
          
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองคองจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕65) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า 
ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่



พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน        
      4. ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
      5. การจัดท า/การเพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนต าบล
เมืองคอง ทุกครั้ ง  ส านัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการด าเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้า
โครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย       
           6. ส าหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือส านัก/กอง/ฝ่าย
ที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน
  
 
 


