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ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้ อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลตะโก
ทอง/องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
ตะโกทองหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็ นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ทีก่ าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ 
อบต. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลตะโกทอง/อบต.
ตะโกทองทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอซับใหญ่และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
 



10 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  

 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลตะโกทอง/องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่า
เปูาหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทองแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลตะโกทอง/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทอง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  

 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

---------------- 
 

1.  สรปุผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2565 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
     3. เพ่ือพัฒนาสังคม 
     4. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     5.เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     6.เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     7.เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8.เพ่ือพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  

 1.2  โครงการพัฒนา 
อบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

343 
1,247,090,000.0

0 
343 

1,247,090,000.0
0 

355 
1,265,877,300.0

0 
355 

1,265,877,300.0
0 

354 
1,265,577,300.0

0 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

106 17,350,000.00 106 17,350,000.00 111 19,050,000.00 111 19,050,000.00 111 19,050,000.00 

พัฒนาด้านสังคม 14 1,125,000.00 14 855,000.00 15 1,055,000.00 15 1,055,000.00 15 1,055,000.00 

ด้านสาธารณสุข 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 

พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 

การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

114 67,430,000.00 114 70,130,000.00 120 70,555,900.00 120 70,555,900.00 120 88,555,900.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการการ
จัดการท่ีดี 

7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 

รวม 707 1,347,927,000.00 707 1,350,357,000.00 731 1,371,470,200.00 731 1,371,470,200.00 730 1,389,170,200.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
    ผู้บริหารอบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 10,964,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 200,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 7,555,000.00 

พัฒนาด้านสังคม 7 360,000.00 

ด้านสาธารณสุข 6 400,000.00 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 11 1,649,800.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการที่ดี 5 770,000.00 

รวม 44 10,964,800.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ตะโกทอง มีดงันี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 (ใน
หมู่บ้านหนองประดู่
พัฒนา) (หมู่11) 

200,000.00 กองช่าง 
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  

หมู่ที ่11 กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรปริมาตร 300 
ลบ.ม 

2.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

5,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้การ
เรียนรู้ในหมู่บ้าน/ต าบล 

ประชาชนในต าบล
ตะโกทอง 

3.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
บูรณาการการ
ท างานร่วมกัน 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
บูรณาการ 

ประชาชนในต าบล
ตะโกทอง 

4.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บ้าน
ต าบลบรูณาการ
แผนชุมชน 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาทีม่ีความ
เหมาะสมถูกต้อง สะท้อน
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้ดีที่สดุ 

จัดประชาคม
หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ 
ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ
ต าบล 

5.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการจดังานรัฐ
พิธีอ าเภอซับใหญ ่

15,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ส่วนราชการกลุ่มพลัง
มวลชนประชาชนในเขต
พื้นทีไ่ด้แสดงออกถึงพระ
มหากษัติย์วันท่ี 12 
สิงหาคมของทุกปี ,วันท่ี 23 
ตุลาคม ของทุกปีวันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปี 

ประชาชนจ านวน 
11 หมู่บ้าน 

6.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอซับใหญ่
(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) 

10,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับ
ใหญ่) 

อ าเภอซับใหญ ่

7.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูก
จิตส านึกเพื่อสร้าง
ทัศนติที่ดีงาม 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ประชาชนจ านวน 
11 หมู่บ้าน 

8.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,950,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

9.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,300,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์คน
พิการ 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

10.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

60,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส ์

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

11.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล(สปสช.)
ต าบลตะโกทอง 

100,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนภายในต าบลตะโก
ทองตามหลักประกันสุขภาพ 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

12.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
แม่บ้าน 

0.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมอาชีพประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิม่รายไดจ้าก
อาชีพเกษตรกรรม 

ต าบลตะโกทอง 

13.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลตะโก
ทอง 

25,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

ต าบลตะโกทอง 

14.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุต าบลตะโก
ทอง 

30,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในการท ากิจกรรม 

ต าบลตะโกทอง 

15.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-
11 มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันปราบปราม 

กลุ่มเปูาหมาย
ภายใน 11 หมู่บ้าน 

16.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนภายในต าบล 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือ
ภายในต าบล 

17.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลเจด็วัน
อันตราย 

70,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตลดอุบัติเหต ุ

ส่งเสริมกิจกรรม
การรณรงค์ลด
อุบัติเหตุการอยู่เวร
ยามให้บริการ
ประชาชน 

18.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความปรองดอง
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านทั้ง 11 
หมู่บ้านภายใน
ต าบลตะโกทอง 

19.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการบ าบดั
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิ 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผูผ้่านการ
ฟื้นฟูมีอาชีพ 

ต าบลตะโกทอง 

20.  
พัฒนาด้าน
สังคม 

การจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

0.00 ส านักปลัด 
อบต. เพื่อร าลึกถึงมหากรุณาธคิุณ ต าบลตะโกทอง 

21.  
พัฒนาด้าน
สงัคม 

โครงกการชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครอง

150,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่อบต. 
เพื่อสนับสนุนโครงการจติ
อาสาพระราชทาน 904 

ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้แก่จิตอาสาภัย
พิบัติ 50 คน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

ส่วนท้องถิ่น วปร.ในระดับพื้นท่ีให้
เข้มแข็ง 

22.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม
ควบคุมปูองกัน
โรคตดิต่อ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

1เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล 2.เพื่อจัดกิจกรรม
ปูองกันควบคุมโรคตดิต่อ
ตามฤดูกาล 

ต าบลตะโกทอง 

23.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ปูองกนัไข้เลือดออก 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรค
ได้ทันท่วงท ี

ต าบลตะโกทอง 

24.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

60,000.00 ส านักปลัด 
อบต. เพื่อจัดการขยะในพ้ืนท่ี ต าบลตะโกทอง 

25.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและควบคุม
ไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุม
จ านวนสุนัขและแมว 

สัตว์ที่ได้รับกการฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

26.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินโครงการ 

11 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท 
อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ 

27.  
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการบ้านสวย
เมืองสุข 

30,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณ
ด าเนินโครงการ 

เพื่อให้บ้านเมือง
สะอาด 

28.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

11,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ต าบลตะโกทอง 

29.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ต าบลตะโกทอง 

30.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขื่อนลั่น 
 

296,400.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษา
ในการพัฒนาการของเด็ก 

ต าบลตะโกทอง 

31.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

296,400.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษา
ในการพัฒนาการของเด็ก 

ต าบลตะโกทอง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

วัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซับใหม ่

32.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สาธารณสุขเพื่อเด็ก
ปฐมวัย 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของ
เด็กให้สมวยั 

ต าบลตะโกทอง 

33.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการให้แก่
เด็กเล็ก 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของ
เด็กให้สมวยั 

ต าบลตะโกทอง 

34.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง 

ต าบลตะโกทอง 

35.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจ้าง
นักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาค
เรียนต าบลตะโก
ทอง 

0.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฝึกประสบการณ์การ
ท างานและช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน/
นักศึกษาภายในต าบล 

ต าบลตะโกทอง 

36.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น 

483,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

37.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน 

105,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

38.  

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
บ้านซับใหม ่

378,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

39.  
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

โครงการก าจดั
ผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 
 

30,000.00 ส านักปลัด 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีชลประทาน
เพื่อบรรเทาอุทกภยั 

ต าบลตะโกทอง 

40.  

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ด ี

โครงการจดัการ
เลือกตั้ง 

400,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

ต าบลตะโกทอง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

41.  

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ด ี

โครงการจดัท า
ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 กองคลัง 
เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาด้านภาษ ี

ต าบลตะโกทอง 

42.  

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ด ี

โครงการเพิม่
ศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
อบต.ตะโกทอง 

100,000.00 กองคลัง 
เพื่อพัฒนาด้านการจดัเก็บ
รายได้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ต าบลตะโกทอง 

43.  

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ด ี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอบต. 

100,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ต าบลตะโกทอง 

44.  

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ด ี

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

70,000.00 ส านักปลัด 
อบต. 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

ต าบลตะโกทอง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ตะโกทอง ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

อบต.ตะโกทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 3,577,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
37 โครงการ จ านวนเงิน 2,902214.10 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 546,000 6 52,970.70 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 85,000 3 85,000 

พัฒนาด้านสังคม 7 195,000 7 186,456 

ด้านสาธารณสุข 5 370,000 5 365,400 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 1,838,800 10 1,555,330 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 2 50,000 2 49,475 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 30,000 1 11,400 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการ
จัดการที่ดี 

3 510,000 3 596,182.40 

รวม 37 3,577,800 37 2,902,214.10 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อบต.ตะโกทอง 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอน
ลด  

(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 66,092.00 83,908.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 6,600.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 4,950,000.00 0.00 0.00 0.00 4,905,150.00 44,850.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ - 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,854,400.00 445,600.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 700,000.00 250,000.00 0.00 0.00 567,758.60 382,241.40 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 

230,754.00 91,600.00 0.00 0.00 322,354.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ 
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 8,640,754.00 341,600.00 0.00 0.00 7,849,154.60 1,133,199.40 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุาย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

- 514,080.00 0.00 0.00 42,840.00 380,752.00 90,488.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุาย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 3,510.00 31,377.00 7,233.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุาย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

- 59,400.00 0.00 0.00 3,510.00 31,377.00 24,513.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุาย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 7,200.00 56,057.00 23,143.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุาย
การเมือง) 

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- 2,059,200.00 0.00 541,600.00 85,200.00 847,563.00 584,837.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,761,200.00 0.00 541,600.00 142,260.00 1,347,126.00 730,214.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 1,730,000.00 0.00 60,000.00 0.00 1,254,350.00 415,650.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 104,000.00 0.00 37,000.00 0.00 42,000.00 25,000.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 280,000.00 0.00 40,000.00 0.00 190,560.00 49,440.00 

งานบริหารท่ัวไป 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 1,100,000.00 0.00 105,000.00 0.00 797,108.00 197,892.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 3,655.00 76,345.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 440,000.00 0.00 0.00 0.00 409,440.00 30,560.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 60,000.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 30,600.00 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 160,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 200,000.00 0.00 0.00 0.00 157,200.00 42,800.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00 27,780.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 490,000.00 0.00 70,000.00 0.00 226,080.00 193,920.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 1,128,000.00 0.00 0.00 0.00 704,144.00 423,856.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 36,000.00 4,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 420,000.00 0.00 0.00 0.00 399,360.00 20,640.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 200,000.00 0.00 0.00 0.00 171,326.00 28,674.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

- 800,000.00 0.00 0.00 0.00 787,260.00 12,740.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 137,502.00 12,498.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝุายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 8,100.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,712,000.00 10,000.00 422,000.00 0.00 5,495,505.00 1,804,495.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 220,000.00 0.00 90,000.00 0.00 112,656.00 17,344.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 2,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 42,075.00 7,925.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 60,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 28,500.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 50,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 0.00 75,000.00 0.00 0.00 72,000.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,700.00 7,300.00 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 450,000.00 0.00 375,000.00 0.00 51,300.00 23,700.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 25,000.00 0.00 0.00 4,620.00 25,380.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 18,600.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงนิช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 12,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,340.00 14,660.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,175,000.00 100,000.00 505,000.00 0.00 439,591.00 330,409.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 200,000.00 20,000.00 0.00 0.00 184,753.00 35,247.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

70,000.00 200,000.00 0.00 0.00 95,662.07 174,337.93 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่ารับวารสารและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,225.00 4,775.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าของขวัญ เงินรางวัล 
และช่อดอกไม้ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 77,576.00 122,424.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดการเลือกต้ัง 400,000.00 0.00 0.00 0.00 396,182.40 3,817.60 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอบต. 

30,000.00 70,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 61,202.34 58,797.66 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000.00 20,000.00 0.00 0.00 167,245.00 2,755.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 72,600.00 27,400.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 72,848.00 27,152.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดท าข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้ ของ อบต.
ตะโกทอง 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 14,805.00 35,195.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 26,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 2,824.00 37,176.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 11,400.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,490.00 510.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 69,866.00 134.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.ต าบลตะโก
ทอง 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,200.00 800.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

การจัดงานวันท้องถ่ินไทย 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.00 60,000.00 0.00 0.00 74,100.00 5,900.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 26,800.00 23,200.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 26,368.00 23,632.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจ้างนักเรียนปิด
ภาคเรียน 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 19,500.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

จ้างเหมาบริการ 320,000.00 0.00 0.00 51,000.00 184,000.00 85,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 20,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 11,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการ
ให้แก่เด็กเล็ก 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซับใหม่ 

296,400.00 0.00 0.00 0.00 216,800.00 79,600.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเข่ือนลั่น 

296,400.00 0.00 0.00 0.00 214,370.00 82,030.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสาธารณสุขเพื่อ
เด็กปฐมวัย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,885.00 17,115.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 223,659.00 26,341.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการบ้านสวยเมืองสุข 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมควบคุม
ปูองกันโรคติดต่อ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 25,400.00 4,600.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 6,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,700.00 6,300.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,376.00 6,624.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลตะโกทอง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
แม่บ้าน 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการเพาะ
เห็ด 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
ตะโกทอง 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และ
เครือข่ายผู้ปุวยเอดส์ต าบล
ตะโกทอง 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสายใยรักแม่และ
เด็กแรกเกิด 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมส่งเสริม
ศักยภาพสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 36,596.51 63,403.49 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 400,000.00 0.00 0.00 0.00 393,686.00 6,314.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 19,800.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 12,120.00 27,880.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 80,000.00 152,000.00 0.00 0.00 231,620.00 380.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านต าบลบูรณาการ
แผนชุมชน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมบูรณา
การการท างานร่วมกัน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตส านึกเพื่อสร้างทัศนคติ
ท่ีดีงาม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการวันท้องถ่ินไทย 0.00 20,000.00 0.00 0.00 12,900.00 7,100.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนท่ีพบประชาชน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลตะโกทอง 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,200.00 800.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

20,000.00 50,000.00 0.00 0.00 64,360.00 5,640.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมประเพณี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 1,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมรวบรวม
และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

20,000.00 50,000.00 0.00 0.00 69,000.00 1,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
น้ าตกทุ่งกระถินและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองฝั่งถนนสาย
บ าเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,475.00 525.00 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ าห้วยทรายบ้าน
หนองประดู่พัฒนา หมู่ท่ี 
11 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเพิ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรส าหรับ
ประชาชน 

10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรักน้ ารักปุารัก
แผ่นดิน 

10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,502,800.00 957,000.00 464,000.00 51,000.00 3,881,194.32 2,063,605.68 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 35,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,666.00 34,334.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,656.30 12,343.70 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 45,884.00 4,116.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 200,000.00 120,000.00 0.00 0.00 277,370.00 42,630.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 47,794.00 2,206.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุอื่น - 10,000.00 50,000.00 0.00 0.00 41,350.00 18,650.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 70,974.00 9,026.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,463.00 537.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสดุ 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 100,000.00 0.00 13,500.00 0.00 650.00 85,850.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 79,080.00 920.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,285.00 9,715.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 60,000.00 5,000.00 0.00 0.00 60,404.00 4,596.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 200.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 649,960.00 0.00 0.00 0.00 552,388.84 97,571.16 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,812.00 188.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 19,280.00 10,720.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสดุ 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 38,500.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสดุ 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 196,260.00 3,740.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,778.00 4,222.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,385.00 6,615.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,882.00 118.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,441.00 559.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 100,000.00 50,000.00 60,000.00 0.00 89,875.00 125.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 97,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,983.00 17.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,111,960.00 405,000.00 165,500.00 0.00 1,908,961.14 442,498.86 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา - 350,000.00 0.00 0.00 0.00 285,849.20 64,150.80 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท์ - 50,000.00 12,000.00 0.00 0.00 60,703.02 1,296.98 

งานบริหารท่ัวไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 

งานบริหารงานคลัง 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย์ - 0.00 30,000.00 0.00 0.00 11,041.00 18,959.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 19,268.19 10,731.81 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 16,681.30 13,318.70 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 470,000.00 42,000.00 0.00 0.00 399,542.71 112,457.29 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ประมวลผล 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ประมวลผล 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Mrltifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ส ี

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 112,500.00 52,500.00 0.00 0.00 131,500.00 33,500.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง บางช่วง บางตอน ท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 
สายซอยบ้านนางน้อย หมู่
ท่ี 7 

61,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง บางช่วง บางตอน ท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 
สายทางบ้านกลุ่มสูง-
หนองพันก๊ก หมู่ท่ี 9 

102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง บางช่วง บางตอน ท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 
สายทางบ้านเข่ือนลั่น-
หนองนกเขียน (โสกข่า) 
หมู่ท่ี 1 

61,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง บางช่วง บางตอน ท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 
สายทางบ้านโสกหอยขม
ซอยข้างวัด หมู่ท่ี 2 

61,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง บางช่วง บางตอน ท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ 
สายทางบ้านโสกหอยขม-
บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 2 

102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ประดู่พัฒนา หมู่ท่ี 11 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน บ้านทุ่งกระถิน
พัฒนา หมู่ท่ี 10 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ตะโกทองหมู่ท่ี 8 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่ บ้านห้วยเจริญ
ผล หมู่ท่ี 4 

210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ยางพัฒนา หมู่ท่ี 7 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านกลุ่มสูง หมู่
ท่ี 9 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเข่ือนลั่น 
หมู่ท่ี 1 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซับใหม่ หมู่
ท่ี 6 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านตะโกทอง 
หมู่ท่ี 5 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
ยกร่องพูนดินเข้าพื้นท่ี
การเกษตร บ้านหนองนก
เขียน หมู่ท่ี 3 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 10 

0.00 100,600.00 0.00 0.00 0.00 100,600.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ตะโกทอง หมู่ท่ี 8 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
10 

0.00 99,400.00 0.00 0.00 0.00 99,400.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับเข้าพื้นท่ี
การเกษตรบ้านหนองนก
เขียน หมูท่ี 3 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านตะโกทอง หมู่ท่ี 
5 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ภายในเขต 
อบต. 

0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน
ลูกรัง บ้านโสกหอยขม 
หมู่ท่ี 2 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

รวมหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,597,000.00 950,000.00 800,000.00 0.00 537,000.00 2,210,000.00 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอซับใหญ่ 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 53,701.67 16,298.33 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจัดงานรัฐพิธี
อ าเภอซับใหญ่ 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
ซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับ
ใหญ่) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเข่ือนลั่น 483,000.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 63,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 378,000.00 0.00 0.00 0.00 350,700.00 27,300.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน 

105,000.00 0.00 0.00 0.00 81,900.00 23,100.00 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจัดงานของดี
อ าเภอซับใหญ่ 

20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,306,000.00 40,000.00 0.00 0.00 1,196,301.67 149,698.33 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

 

1.4  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ประสบปัญหามาเป็น
เวลาหลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ภาระหน้าที่ที่ต้องท า  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2565  นอกจากเสนอสภา 
อบต.รับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผล
การด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ 
ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

ส่วนที่   3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 



41 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 .  ก า ร ส รุ ป
สถานการ ณ์  กา ร
พัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิคDemand (Demand Analysis) /Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10 
(5) 
 
 
 

5 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพฒันาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มา
เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ  งานต่างๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ
อ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 
 

5 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ        เป็นต้น 

(5) 5 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเนาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจ ประชาชน     พึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนา  

10 
(5) 

5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ
หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

5 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิ เคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิ เคราะห์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์ 
Demand (Demand Analysis) Global Demand2Trend 
หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไปจัดท าเป็น
รูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 
 

 
5 

2) การก าหนดและการวิ เคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 
 

5 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง
ที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาตต 

25 
(5) 
 

 
5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
  5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 
 
 

5 

  5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อ งไปให้
กลุ่ ม เปู าหมายต้องชัด เจน สามารถระบุจ านวนเท่ า ใด
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมายพ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้ท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเปูาหมายหลัก กลุ่มเปูาหมายรองหรือ
กลุ่มเปูาหมายเดียวกัน เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ
น าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 
 

5 

  5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ จัดท าบริการสาธรณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ
ราคาที่เกิดจากเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ      
5 ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้
ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
  5.5 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effciency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/
ความยาว ฯลฯ 

(5) 
 
 

5 

  5.6 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้          
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

35 
(5) 

 
5 

  6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ         
งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(5) 5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ต่อ) 
  6.3 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามข้อบัญญ ติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 

(5) 
 
 

5 

 6.4 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ          
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการ
ด้านสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 

 6.5 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ าย เกี่ ยวกับด้ าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 
 

(5) 5 

 6.6 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ าย เกี่ ยวกับด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ          
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ต่อ) 
  6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแห่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาร
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(5) 
 
 

5 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) (5) 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
    3.3 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) (5) 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
    3.7 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.8 กลยุทธ์ (5) 
    3.9 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.11 แผนงาน (5) 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

ประเด็น      
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ  
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น            
เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น                
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 
 

20 
(5) 

 
5 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
  

(5) 5 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสั ตว์  การบริการ การท่อง เที่ ยว  อุ ตสาหกรรม          
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5) 5 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด า เนิ นการประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming) 
 

(5) 
 

5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

ประเด็น                  
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
SDGs (Bottom-up/Top-down) 

(5) 5 

(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 5 

(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(4) การวิเคระห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 5 

(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5) 5 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 
ยุทธศาสตร์ชาติ      
20 ปี (พ.ศ.
2561  – 
2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 
5 

3.2 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 
หรือฉบับที่ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
หมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.3 เปูาหมาย
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
(Sustainable 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

Development 
Goals SDGs) 

 
 

ประเด็น                        
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 
 
 

5 

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นสอดคล้ องหรื อ เชื่ อม โยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพฒันาจังหวัด 

(5) 
 
 

5 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

(5) 
 

5 

3.7 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

5 

3.8 กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรา
ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 
 
 
 

5 

3.9 เปูาประสงคข์อง
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปูาประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเปูาประสงค์ใด จะท า 
สิ่งใด เปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

 
 
 

ประเด็น                
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร
ที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 
 
 

5 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการ
จัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนงานหรือไม่ 

(5) 5 

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมห
ภาค 
 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
รอ้ยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 45 45 

- หญิง 55 55 
2 อายุ   
 - ต่ ากว่า 20 ป ี 3 3 

- 20-30 ปี 20 20 
- 31-40 ปี 30 30 
- 41-50 ปี 40 40 
- 51-60 ปี 7 7 
มากกว่า 60 ป ี   

3 การศึกษา   
 - ประถมศึกษา   

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 60 60 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 37 37 
- ปริญญาตร ี 3 3 
- สูงกว่าปริญญาตร ี   
- อื่น ๆ    

4 อาชีพหลัก   
 - รับราชการ 13 13 

- เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ   
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 10 10 
- รับจ้าง 27 27 
- นักเรียนนักศึกษา 5 5 
- เกษตรกร 45 45 
- อื่น ๆ (ระบุ)..............   

รวม 100 100 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

  

ความพึงพอใจ 
 

พอใจมาก 
 

พอใจ ไม่พอใจ 
  

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 95 5 -   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 97 3 -   

3) 
มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 94 6 -   

4) 
มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 96 4 -   

5) 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 91 9 -   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     92 8 -   

7) 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 92 8 -   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 92 8 -   

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 92 8 - 
 

คิดเป็นร้อยละ 93.44 6.56 - 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

การคมนาคม  การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ การพัฒนาบริการด้านพ้ืนฐานอื่นๆ   
  

 
การพัฒนาระบบประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการพัฒนาระบบจราจร 

   
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด   

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   9   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   9   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   9   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   9   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9   

             คิดเป็นร้อยละ   90   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

2. ด้านการเศรษฐกิจ 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การส่งเสริมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ การพัฒนาคุณภาพ  
 

  
  

 
การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สรา้งความเข้มแข็ง 

    
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   9   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   9   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   9   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   9   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9   

             คิดเป็นร้อยละ   90   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

3. ด้านการสังคม 
    

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

  การพัฒนาคุณภาพและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความสงบภายใน 
 

  
  

 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   8   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   8   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   8   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   8   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   8   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   8   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   8   

 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 80 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 4.ด้านสาธารณสุข 
   

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

มาตรฐานสาธารณสุขสงเคราะหช์่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอย   
  

 
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 
  

  
         

  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   9   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   9   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   9   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   9   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9   

            คิดเป็นร้อยละ   90   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 5. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

 
  

  
 

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้, ด้านการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา, ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริม   
  

 
วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น   

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   9   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   9   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   9   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   9   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   9   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9   

  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   9   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   9   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   9   

 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 90 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
6. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 

   
  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ า ขุดบ่อน้ า   

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   8   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   8   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   8   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   8   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    8   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   8   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   8   

             คิดเป็นร้อยละ   80   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ   

  
   

และสิ่งแวดล้อม 
    

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอย การปรับปรุงภมูิทัศน์สถานที่ การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  
  

 
และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   8   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   8   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   8   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   8   
 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    8   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   8   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   8   

             คิดเป็นร้อยละ   80   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
8. ด้านการเสริมสรา้งระบบบริหารการจดัการทีด่ี 

  
  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  

 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   

  
 

การจัดการบริหารงานทั่วไป 
     

  
  

         
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   8   

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   8   

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   8   

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   8   

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม   8   
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   8   

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น   8   

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   8   

                  80   
 
  1) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม  พบว่ามีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.44 % 
  2) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า คิดเป็นร้อยละ 90 % 
  3) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจ พบว่า คิดเป็นร้อยละ 90 % 
  4) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านสังคม พบว่า คิดเป็นร้อยละ 80 % 
  5) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านสาธารณสุข พบว่า คิดเป็นร้อยละ 90 % 
  6) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านการพัฒนาความรู้และการศึกษาและวัฒนธรรม พบว่า คิดเป็นร้อยละ 90 % 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

  7) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านพัฒนาด้านแหล่งน้ า พบว่า คิดเป็นร้อยละ   80 
  8) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า คิดเป็น
ร้อยละ 85 % 
  9) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
ในภาพรวม ด้านเสริมสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี พบว่า คิดเป็นร้อยละ 80    
  สรุปจากข้อมูลทัั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 55 คน    คิดเป็น

ร้อยละ  55 ส่วนใหญ่อายุ 51-60  ปี คิดเป็นร้อยละ 40  ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

60 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  60 และมีอาชีพเกษตรกร  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 45   ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม ด้านการพัฒนาความรู้และการศึกษาและ
วัฒนธรรม ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจ  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พงศ. 2561 

2. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีดังนี้ 
- โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน 44 โครงการ 
- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 37 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 5.07   ของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
3. ความพึงพอใจของประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี จากการสุ่มส ารวจกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ทั้ง  11  หมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ในภาพรวมของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  สรุปได้ดังนี้ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ภาพรวมร้อยละ  90 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมร้อยละ  90 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ภาพรวมร้อยละ  80 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ภาพรวมร้อยละ  90 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาพรวมร้อยละ  90 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านแหล่งน้ า  ภาพรวมร้อยละ  80 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาพรวมร้อยละ  85 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการที่ดี  ภาพรวมร้อยละ  80 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  มีดังนี้ 
  ปัญหา 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องรอรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ
ปีท าให้ด าเนินการล่าช้า 
  2. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีปัญหาที่จะต้องการแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
  อุปสรรค 
   1. อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
  ปัญหา 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

   2. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  อุปสรรค 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้านได้ทั้งหมด 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ
ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
(1)  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
(2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  

และประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที  

  (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้
ยากและบาง เรื่องอาจท าไม่ได้  

(4) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ  
 2.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

(1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  

(2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการ 
คลังใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

(3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
       

  
1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง     

  
2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี  

  
  (4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี  

  
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  
  (4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ   

  
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร  

  
  (7) อื่นๆ (ระบุ)...........................................................     

  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

  

 
(ท าเครื่องหมาย    √    ในช่อง พอใจมาก, พอใจ หรือ ไม่พอใจ) 

    
  

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

 
พอใจ 

ไม่
พอใจ   

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม           

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม           

3) 
มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม           

4) 
มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ           

5) 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม           

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด               

7) 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น           

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน           

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   

  
  

         
  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 
31 - 40 
ปี 

 
  

  
  

(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   
  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า   
  

  
(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 

 
  

  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................... 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
การคมนาคม  การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ การพัฒนาบริการด้านพ้ืนฐานอื่นๆ   

  
 

การพัฒนาระบบประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการพัฒนาระบบจราจร 
   

  
  

 
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด   

  
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10 คะแนน) 
  

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

2. ด้านการเศรษฐกิจ 
   

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี   
  

  
(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   

  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) 
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า   

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การส่งเสริมด้านการเกษตรและปศุสัตว์ การพัฒนาคุณภาพ  

 
  

  
 

การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สรา้งความ
เข้มแข็ง 

    
  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

  

  

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 
 

3. ด้านการสังคม 
    

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 
31 - 40 
ปี 

 
  

  
  

(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   
  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
  

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
  การพัฒนาคุณภาพและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รักษาความสงบภายใน 

 
  

  
 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

  

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

  

  

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 4.ด้านสาธารณสุข 
   

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 
31 - 40 
ปี 

 
  

  
  

(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   
  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
  

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)................................................................ 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
มาตรฐานสาธารณสุขสงเคราะหช์่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอย   

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

  
  

         
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 5. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม   

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี   
  

  
(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   

  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

  

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

 
  

  
 

การจัดการศึกษาและการเรียนรู,้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา, ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริม   
  

 
วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น   

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด          

  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
6. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 

   
  

  
         

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี   
  

  
(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   

  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

  

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ า ขุดบ่อน้ า   

  
 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

   
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด          

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ   

  
   

และสิ่งแวดล้อม 
    

  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี   
  

  
(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   

  3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

  

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)................................................................... 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอย การปรับปรุงภมูิทัศน์สถานที่ การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 
  

  
 

และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

  
  

 
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
 6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด          

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
                      

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในภาพรวม   

  ส่วนยุทธศาสตร์ 

 
8. ด้านการเสริมสรา้งระบบบริหารการจดัการทีด่ี 

  
  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      

  
  1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

   
  

  2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี   
  

  
(4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี   

 3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

 

  
  

(4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
 

  
  4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  

  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

 
  

  
  

(7) อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 
   

  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

  
  5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน   
  

 
การจัดการบริหารงานทั่วไป 

     
  

  
         

  
  

 
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 
  

  
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
    

  
(10 คะแนน) 

    

  1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม         

  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม         

  3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม         

  4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ         

  5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม         
  6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         

  7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น         

  8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
--------------------- 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  12 (๓) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
        
 

           (นายปรีชา  เพชรประไพ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
 

 


