
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 
 

ของ 
 
 

นายบ ารุง  ชาญประโคน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
  
  
  
  
  
  
  
คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2  

……………………………………… 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

      ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
จึงขอเสนอแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
“น้อมน าการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานเป็น
ทีมแบบการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน” 
พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
1. พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมและด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เพิ่มศักยภาพของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

   การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ต่อไป 

 
 
                  /องค์การ..... 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)   
เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 - 2562)  เฉพาะโครงการ ปี 2560  รวม  153  โครงการ  งบประมาณ  116,891,000  บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ปี 2560 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบา้นเมืองน่าอยู่ 45 52,826,000 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร 18 56,116,000 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 26 1,410,000 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 21 3,742,000 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 43 2,797,000 

รวม 153 116,891,000 

  การจัดท างบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการ/กิจกรรม         
จ านวน  87  โครงการ  งบประมาณ  15,851,660 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบา้นเมืองน่าอยู่ 13 3,055,900 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร 3 117,000 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 22 7,820,000 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 12 2,681,460 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 37 2,177,300 

รวม 87 15,851,660 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุงบทีเ่บิกจ่าย  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตาม
สัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระสัง  หมู่ที่ 4 (ซอยศาลาร่วมใจ) 215,900 214,500 
2 ก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเรียนบ้านกระต่ายตาย หมู่ที่ 7 100,000 85,000 
3 เจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดตั้งเครือ่งสูบน้ า บ้านกระตา่ยตาย หมู่ที่ 7 275,000 264,000 
4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ถนน ม. 5 ซ.รื่นฤด,ี ท่อเมน ม.7, ปั๋มน้ า 1.5 แรง) 100,000 34,515 
5 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า 60,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
6 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ 20,000 19,600 
7 สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 20,000 10,260 
8 ท้องถิ่นไทยรวมใจลดอุบัติภัยทางถนนเทิดไท้องค์ราชัน 10,000 10,000 
9 เพิ่มพูนความรูส้าธารณภัยในชุมชน 20,000 19,850 

                                     /ล าดับที่...... 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตามสัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
10 ฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย 30,000 30,000 
11 จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค ์ 2,190,000 2,169,100 
12 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 5,000 5,000 
13 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยในการฝกึอบรมทบทวนและการสวนสนาม อปพร. 10,000 10,000 

รวมงบประมาณ 3,055,900 2,871,825 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณที ่
อนุมัต ิ

วงเงินตามสัญญา/ 
งบท่ีเบิกจ่าย 

1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 87,000 60,395 
2 เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าร ิ 20,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10,000 7,944 

รวมงบประมาณ 117,000 68,339 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตาม
สัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
1 จ่ายเบี้ยยังชีพสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์ 120,000 114,000 
2 จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 4,788,000 4,316,500 
3 จ่ายเบี้ยคนพิการ 2,023,800 1,940,400 
4 เงินสมทบการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลประทดับุ 30,000 30,000 
5 อุดหนุน สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์ 10,000 10,000 
6 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลประทดับ ุ 70,000 54,594 
7 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยกีฬาประโคนชัยเกมส์ครั้งท่ี  14 30,000 30,000 
8 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณ ีจังหวัดบุรรีมัย์ครั้งที่ 25 15,000 15,000 
9 แข่งกีฬาประโคนชัยเกมส์ครั้งท่ี 14 90,000 54,449 

10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตร ี 10,000 6,905 
11 สตรีกับวิถเีศรษฐกิจพอเพียง 15,000 9,730 
12 เงินช่วยเหลือประชาชนผู้ไดร้ับความเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติ (ส ารองจ่าย) 273,200 62,035 
13 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  50,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
14 จัดงานวันเยาวชน 20,000 15,510 
15 ดูแล ห่วงใย ใสใจผูสู้งอาย ุ 20,000 8,500 
16 การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ 10,000 13,770 
17 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 20,870 
18 รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 40,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
19 รณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 60,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
20 อุดหนุน อสม.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 60,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
21 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยด าเนินการปราบปรามป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 10,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
22 อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลเพื่อจดัโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 25,000 15,000 

รวมงบประมาณ 7,820,000 6,717,263 
 
                   /4. ยุทธศาสตร์..... 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตาม
สัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  เด็กนักเรยีนโรงเรยีนในเขตต าบล 690,560 568,870 
2 จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ศูนย์เดก็  2  แห่ง 78,400 65,187 
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็ก  (ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็ก) 196,000 177,700 
4 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตต าบล 1,328,000 1,314,000 
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็ก  (ค่าจัดการเรยีนการสอน) 59,500 59,500 
7 พัฒนาครูและผู้ช่วยครู ผดด. 74,000 35,900 
8 ก่อสร้างศาลาพักส าหรับเด็กและผูป้กครอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน หมู่ท่ี 7 110,000 97,000 
9 เด็กฉลาดด้วยเกลือไอโอดีน 5,000 2,675 
5 ฝึกอบรมธรรมะ 60,000 45,732 

10 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธ ี 60,000 59,718 
11 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัยโครงการรัฐพิธ ีและงานส าคัญทางราชการ   10,000 10,000 
12 อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมย์ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000 10,000 

รวม 2,681,460 2,446,282 
        

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตาม
สัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
1 อบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร 300,000 189,826 
2 ฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลกร 20,000 11,865 
3 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. 25,000 15,000 
4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระแทนต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการการ

เลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ 
120,000 

 
ไม่ได้เบิกจ่าย 

5 พัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซยีน 20,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
6 ประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาของ อบต. 20,000 4,563 
7 ประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน 1,500 ไม่ได้เบิกจ่าย 
8 อุดหนุน อบต.บ้านไทรด าเนินงานศูนย์รวมข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างของ อปท.  12,000 12,000 
9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) 60,000 49,288 

10 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 5,000 3,970 
11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านกัปลัด) 20,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
12 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ (ส านักปลดั) 60,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
13 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลดั) 200,000 56,713 
14 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 10,000 2,660 
15 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์(ส านักปลดั) 80,000 73,190 
16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนค๊บุ๊ค (ส านักปลดั) 21,000 20,500 
17 จัดเครื่องพิมพ์ (ส านักปลัด) 7,900 7,800 
18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านกัปลัด) 100,000 95,745 

 
                                                                                                     /ล าดับที่...... 
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ล าดับ

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที ่

อนุมัต ิ
วงเงินตาม
สัญญา/ 

งบท่ีเบิกจ่าย 
19 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด งานป้องกัน) 10,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
20 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง (ส านักปลัด งานป้องกัน) 50,000 30,000 
21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค (ส านักปลดั งานป้องกัน) 21,000 20,500 
22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านกัปลัด งานป้องกัน) 30,000 11,700 
23 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  (กองคลัง) 50,000 10,938 
24 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 20,000 1,056 
25 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์(กองคลัง) 50,000 37,070 
26 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 25,000 14,890 
27 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) 5,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
28 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์(กองช่าง) 10,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
29 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 40,000 31,456 
30 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  (กองการศึกษา) 30,000 14,131 
31 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (กองการศึกษา) 20,000 4,816 
32 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์(กองการศึกษา) 30,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
33 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์(กองการศึกษาฯ) 30,000 29,900 
34 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองการศึกษา) 100,000 22,820 
35 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  (กองสวัสดิการ) 20,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
36 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) 20,000 ไม่ได้เบิกจ่าย 
37 ปรับปรุง/ต่อเตมิอาคารที่ท าการ อบต. 533,900 493,000 

รวมงบประมาณ 2,177,300 1,265,397 
  

รวมงบประมาณทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

15,851,660 13,369,106 

       
  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ด าเนินตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560   
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่  จนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   
  ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์  
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
         โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
        


