
 

 
 
 

 
 

 
    

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
…………………………………… 

 

  อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายงานผลและ
เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561         
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 การใช้จ่ายงบประมาณและผลด าเนินงาน         
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้     
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
                        

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65     
 
 
 
 

(นายเศรษฐสิริ  ค าคนซื่อนิธิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 



 

 
สรุป  1. รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ 
   ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 1 200,000 199,171 829 กองช่าง  
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายไปวัดถ้ าช้าง 231,000 230,000 1,000 กองช่าง  
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ หมู่ที่ 2 190,000 189,000 1,000 กองช่าง  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 233,000 232,000 1,000 กองช่าง  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเดชศักดิ์ดา ปัชญารัตน์ หมู่ที่ 2 100,000 98,761.50 1,238.50 กองช่าง  
6 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปู่ตา หมู่ที่ 2 125,000 121,000 4,000 กองช่าง  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปห้วยวังบาก หมู่ที่ 3 125,000 124,000 1,000 กองช่าง  
8 โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 3  140,000 126,822 13,178 กองช่าง  
9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสมพร 300,000 298,000 2,000 กองช่าง  

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 150,000 149,000 1,000 กองช่าง  
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 125,000 124,000 1,000 กองช่าง  
12 โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4  150,000 147,582 2,418 กองช่าง  
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 230,000 206,000 24,000 กองช่าง  
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหญ้าปล้องไปดอนพรมลิน หมู่ที่ 5 120,000 110,000 10,000 กองช่าง  
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 178,000 178,000 178,000 กองช่าง  
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปหนองบัว หมู่ที่ 6 125,000 120,000 5,000 กองช่าง  
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองบัว หมู่ที่ 6 97,000 95,000 2,000 กองช่าง  
18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 7 125,000 120,000 5,000 กองช่าง  
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู ถึงบ้านสะพานสูง 200,000 168,000 32,000 กองช่าง  
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-7  (จ่ายขาดเงินสะสม) 498,000 498,000 498,000 กองช่าง  
21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาแก 701,292.31 701,292.31 701,292.31 กองช่าง  
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ล าดับ 
   ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการ 
ด าเนินงาน 
ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 79,000 79,000 79,000 กองช่าง  

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 300,000 297,000 3,000 กองช่าง  
24 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว (ฝายแม้ว) หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 75,000 75,000 75,000 กองช่าง  
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 (อุดหนุน) 785,000 785,000 785,000 กองช่าง  
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 (อุดหนุน) 6,336,000 6,336,000 6,336,000 กองช่าง  
27 โครงการขุดลอกห้วยวังบาก หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 340,000 340,000 340,000 กองช่าง  

 รวม  27  โครงการ  เป็นเงิน  12,147,628.81  บาท      
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       (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

อนุมัต ิ
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการ 
ด าเนินงาน 
ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลสีชมพู 40,000 12,500 27,500 ส านักปลัด  
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 35,237 14,763 ส านักปลัด  
 โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 30,000 1,508 28,492 ส านักปลัด  
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 60,000 55,000 5,000 ส านักปลัด  
 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 140,000 - ส านักปลัด  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 87,010 53,900 33,110 ส านักปลัด  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 400,400 341,480 58,920 ส านักปลัด  
 อาหารเสริม (นม) 501,418.40 501,418.40 - ส านักปลัด  
 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 130,900 130,900 - ส านักปลัด  
 อุดหนุนอาหารกลางวัน 756,000 748,000 8,000 ส านักปลัด  
 โครงการประเพณีลอยกระทง 115,275 115,275 - ส านักปลัด  
 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล (กีฬาต้านยาเสพติด) 98,090 98,090 - ส านักปลัด  
 โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ 30,000 9,690 20,310 ส านักปลัด  
 ผ้าคลุมเต็นท์ 27,000 27,000 - ส านักปลัด  
 วัสดุกีฬา 35,000 34,653 347 ส านักปลัด  
 กระจกโค้งจราจร 24,500 24,500 - ส านักปลัด  
 เครื่องขัดพ้ืน 15,900 15,900 - ส านักปลัด  
 เครื่องพ่นหมอกควัน 57,500 57,500 - ส านักปลัด  
 DLTV ขัวสูง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,000 30,000 - ส านักปลัด  

 รวม 19 โครงการ  เป็นเงิน 2,432,551.40      
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 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะการ 
ด าเนินงาน 
ด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 

     1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่          
        ของ อปท.ระดับอ าเภอ 

26,000 26,000 - ส านักปลัด  

     2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 30,000 19,800 10,200 ส านักปลัด  
     3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการ 

        ทุจริตในหน่วยงาน 
30,000 20,445 9,555 ส านักปลัด  

     4) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ         
        อบต.สีชมพู 

15,000 11,000 4,000 ส านักปลัด  

     5) เครื่องปรับอากาศ 194,400 194,400 - ส านักปลัด  
     6) โครงการส ารวจเอกสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือด าเนินการตาม  

        พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 
10,000 7,876 2,124 ส านักปลัด  

     7) โทรศัพท์มือถือ 3,000 3,000 - ส านักปลัด  
     8) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 38,000 38,000 - ส านักปลัด  
     9) เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 11,000 11,000 - ส านักปลัด  

 รวม  9  โครงการ  เป็นเงิน  331,521  บาท      
 รวมทั้งหมด  55 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 14,911,701.21      
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซ้ าซ้อน 
  (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ
ประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
  (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 2.2 ข้อสังเกต  
  (1) จากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19) ท าให้การด าเนินงานชะลอไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  (2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
  (3) ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (4) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามี
จ านวนมากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 
  (5) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุมซึ่งก็
ไม่ได้น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 
  (6) ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  (7) ขาดบุคลากรในการด าเนินงานกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  (8) ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
  (1) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  (2) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
  (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
  (4) จัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 
  (5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ
ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (6) สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้รับจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกิน 
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ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการ จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมิน
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่ างทั่วถึง 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 
 2.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (1) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
  (2) ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาด้านศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการ  
ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการ
ด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนการขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน  โดยมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลสีชมพู 
แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ควรมีแผนเฝ้าระวังบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
  (3) จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ
อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีทรัพยากรที่จ ากัดทางด้านงบประมาณ 
  (4) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  (5) การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหาก
ด าเนินการโครงการในช่วงฤดูฝนถนนเสียหาย 
  (6) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วน
ของแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
 


