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ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ “กำรติดตำม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการ ที่ด าเนินการ และให้ “กำรประเมินผล”  เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยน าผล
จากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ครั้งที่1 ตั้งแต ่วันที่ 1 เดือนตุลาคม ๒๕60 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม ๒๕61   

  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ต่อไป 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
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ส่วนที่ 1 
         บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  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 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณ ในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนา  อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลแกใหญ่
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  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 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์   หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอน    ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ 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
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอ รายงานผล 

เสน
อ 

เมษายน/ตุลาคม 

เสนอ 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลแกใหญ่/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก 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 าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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            ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
เมืองสุรินทร์และจังหวัดสุรินทร์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (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 และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลแกใหญ่/องค์กรปกครองส่วนต าบลแก
ใหญค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนต าบลแกใหญ่จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนต าบลแกใหญ่ 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน 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/ฝ่ายต่าง ๆ ของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย  
ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม    
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลแกใหญ่/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ และแผนชุมชนต าบลแกใหญ่ 
     
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                       สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ 
                                                       ปัญญาท้องถิ่น  
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพ 
                                                   เสริมเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม  
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย และสวัสดิการของประชาชน  
                                                   ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
        พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง 
                                                  การเมืองและสังคม 
        พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ 
                                                  ยั่งยืน 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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       จุดมุ่งหมายที่ 3 งานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
                                                      ท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมทรัพยากรมนุษย์และสังคม สุขภาพ 
                                                      อนามัยและสวัสดิการของประชาชนมีคุณภาพดีข้ึน 
                                  จุดมุ่งหมายที่ 4 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
         จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมืองและ 
                                                      สังคม 
         จุดมุ่งหมายที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
       4) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การ 
                                                  ลงทุน และการท่องเที่ยว 
        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
                                                  ชวีิต  
                                   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
                                 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์  
                                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
        กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
                                              ประเพณ ี
        กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
        กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
        กลยุทธ์ที่ 9 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
        กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
       5) วิสัยทัศน์  
        “รวมพลังรัฐราษฎร์ พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
                                   สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

         1.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2561                                                           
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2561 

         อบต.แกใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)           
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559    
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศำสตร ์

2561 2562 2563 2564 

จ ำ 
นวน 

งบประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

315 343,295,180 283 313,804,340 283 313,804,340 283 313,804,340 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอยู่
ดีมีสุข 

49 8,885,000 49 8,885,000 49 8,885,000 49 8,885,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

16 1,342,000 16 1,342,000 16 1,342,000 16 1,342,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการปกครอง 

182 298,669,160 179 298,784,160 179 298,784,160 179 298,514,160 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

44 40,795,300 44 35,886,300 44 35,886,300 44 35,886,300 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 
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ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

10 905,000 10 905,000 10 905,000 10 905,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

18 2,550,000 17 2,420,000 14 2,340,000 14 2,360,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 590,000 7 590,000 6 580,000 6 580,000 

รวม 645 697,431,640 609 663,016,800 605 662,926,800 0 0 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ… 

2564 

2563 

2562 

2561 

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2564 

2563 

2562 

2561 
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      1.3 การจัดท างบประมาณ 
      ผู้บริหาร อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 241 โครงการ งบประมาณ 88,628,927.00 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศำสตร์ โครงกำร 

งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42 37,742,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

17 14,833,825.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 640,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการ
ปกครอง 

152 29,353,002.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 15 5,630,100.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 160,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 70,000.00 

รวม 241 88,628,927.00 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 50 100 150 200

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำร 

โครงการ 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่  มีดังนี ้
 

       ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยา

เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี

ห่างไกลยาเสพติด 

มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการมหกรรม
กีฬาเพ่ือมวลชน 
"แซลเลนจ์เดย์" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี

โอกาสเล่นกีฬา 

มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าจากหน้า
ทางเชื่อมไปบ้านระ

หารถึงหน้าบ้าน
นายประคอง เกษม

สุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

629,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

วางท่อระบายน้ า
ไม่น้อยกว่า 

1,200 เมตร 

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กม.2 เส้น
ตะวันออกคุ้มโคก

ตาสีจากนนลาดยาง
เข้าหมู่บ้านถึงถนน
คอนกรีตไปคุ้มกมด
พร้อมไหล่ทางและ
วางท่อระบายน้ า 

เงินสะสม 1,041,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

4x400x0.15 
ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
ม.2จากบ้านนาย
ทิพวรรณไพเราะ 
ถึง บ้านจักจรูก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

938,000 เพ่ือปรับสภาพ
ถนนให้สัญจรได้ 

สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

7x3,000x0.10 
ม. 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ผิวทางพารา

แอสฟัลต์ติกคอนก
รีต (โดยวิธี 

Pavament In - 
Place Recycling)  
บ้านจักจรูก หมู่ที่ 

3 

เงินสะสม 2,248,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 610 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อย

กว่า 3,660 
ตารางเมตร   

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนาง
มวล หลอดแก้ว ถึง
บ้านนายเลือน สาย
ไทย พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

227,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนาง
ศิริรัตน ทัดรัดชัย 
ถึงบ้านนายสม

โถชน์ คงกล้าพร้อม
ไหล่ทางและวางท่อ

ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

361,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x800x0.15 
ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าจาก

ถนน 214 ถึง บ้าน
นางเชื่อม มีพร้อม
และรอบสนามกีฬา
บ้านตะแบกน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

418,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและ 

 
เน่าเสีย 

0.60x170 ม. 

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าหมู่ 6
จากบ้านนางธิดามี
สิทธิ์ถึงท่ีนานาง
พิฑูรย์นิถารักษ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

76,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กม.6 จาก
คอนกรีตเดิมซอย
สุขส าราญ ถึงบ้าน
จักจรูกพร้อมไหล่
ทางลงหินคลุกและ
วางท่อระบายน้ า 

เงินสะสม 1,452,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x1,000x0.15 
ม. 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าใน

หมู่บ้านทนงจาก
หน้าบ้านนางพรม 
ดวงฤทธิ์ถึง หน้า
บ้านนายสมยงปัน

หอม 

เงินสะสม 1,191,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

80x600 ม. 

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 7 
จากสามแยกคุ้ม
ทนงน้อยถึงบ้าน

นายโคน 

เงินสะสม 478,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x200 ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า จาก
บ้านนางประมวล 
คิดยาว ถึง บ้าน
นางฉลวย การัน 

ข้างทิศเหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

659,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

80x500 ม 

15 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคสล.

พร้อมสร้างรางตัววี 
พร้อมบ่อพักจาก
ร้านมุ่ยจั้ว ถึงบ้าน
นายวิชัย พะนิรัมย์

โรงน้ าแข็ง 

เงินสะสม 4,418,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x100 ม. 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าซอย
คุ้มประชาสรรค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

540,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

4x200x1.15ม. 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายถนน
หมู่ 10จากสี่แยก
แกใหญ่ ถึงคลอง

ชลประทาน 

เงินสะสม 1,445,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

ไม่เกิน ข้างละ 
2.00 ม. 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

จากบ้านนายแหม 
ถึงบ้านนางสมบัติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x100x0.15 
ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

19 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 

จากบ้านนาลิ้นจี้ ถึง
บ้านนางเทียก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

53,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x80x0.15 ม. 

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 จาก
บ้านพ.ต.ท.สุธีศรี
พรหม ถึงบ้านนาง
บุญลามสามิบัติ 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินสะสม 2,991,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x2,500x0.15 
ม. 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 จาก
ซอยบ้านนางนวล
พ่อค้า ถึงหนองน้ า

จบกพร้อมราง
ระบายน้ า 

เงินสะสม 74,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x80x0.15 ม. 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ม.
11 จากบ้านนาย
บรรจง ศรดอก ถึง 
สามแยกบ้านนาง
สุวรรณา จงชนะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

182,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.50x200 ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 จาก
บ้านนายเทือกมี
สิทธิ์ ถึงบ้านนาย
บุญเพ่ิม มีพร้อม

พร้อมไหล่ทางและ
วางท่อระบายน้ า 

เงินสะสม 643,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

4x800x0.15 
ม. วางท่อขนาด
0.40x1ม.1 จุด 

6 ท่อน 

24 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 จาก

ถนนลาดยางคลอง
ชลประทานถึงท าเล
เลี้ยงสัตว์พร้อมไหล่

ทางและวางท่อ 

เงินสะสม 2,112,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x1,500x0.15 
ม. 

25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 จากนา
นายสมชิต เสาพึงดี
ถึงนานายวิโรจน์  
คงครบพร้อมวาง

ท่อระบายน้ า 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

435,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 

26 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าม.13 
จากนางอมรรัตน์ 

เพชรมารถึงสุดคอก
วัวนายประสพพวง
ศรี พร้อมบ่อพัก 

เงินสะสม 458,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

200 ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

27 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

13 หมู่บ้าน 

28 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง

เทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ 

 
ปลอดภัยจาก
การจราจร 

6 ครั้ง 

29 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้สร้างเสริม

ศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

30 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้านในพื้นที่ตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,000 เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมและการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

13 หมู่บ้าน ๆ ละ 
40,000 บาท 

31 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือให้สุนัขและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของ จ านวนสุนัข

และแมว 

32 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์

ประเพณีวันลอย
กระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

3 ครั้ง 

33 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

3 ครั้ง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

34 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

3 ครั้ง 

35 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

และแผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนา

ท้องถิ่น 

13 หมู่บ้าน 

36 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

40,000 เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กให้ครบทุก

ด้าน 

4 ศูนย์ 

37 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

799,100 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน 4 
ศพด. 

38 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาด  จ.

สุรินทร์ในโครงการ
จัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณ

กุศล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างรายได้น าไป
จัดกิจกรรมสา

ธารณกุศล 

ปีละครั้ง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

39 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของคน

ท้องถิ่น พัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนา

งาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ 

และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 ครั้ง 

40 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรใน

ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

1 ครั้ง 

41 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
จักจรูก (สายทาง
บ้านนางคม สม

เจตนา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 

3x500x0.15 
ม. 

42 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขยายเพิ่ม 2 
ข้างทางหมู่ 6 จาก
ถนน 214 ถึงหน้า

วัดบ้านนาเกา 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

219,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

ที่สัญจรไปมา 

ข้างละ
1x800x0.15 

ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

43 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดินพร้อมลง

หินคลุก ม. 4 จาก
สามแยกนานาง

เกียรติ ที่อุปมา ถึง
นานายประสิทธิ์  
คงกล้า พร้อมวาง

ท่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

439,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x2,500x0.15 
ม. 

44 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 
10 จากบ้านนาง
ประกอบ ศรีไทย 

ถึงบ้านนายเหลี่ยม 
และนายสุนทร 
พร้อมขยายผิว
จราจร 1 เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

40x300 ม. 

45 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ม.

11 จากถนน 214  
ถึงบ้านนางสังวาลย์ 
โกสีย์รัตน์ พร้อม

บ่อพัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

46 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.12 จาก
คลองชลประทาน 

ถึง กระท่อมนานาย
วิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

262,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

47 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า สองข้าง
ทาง ม.13 จาก

ถนน 214 ถึงบ้าน
นางรินดา บุญสด  

และวิจิตร ขาวแก้ว 
พร้อมบ่อพัก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

870,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

48 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก

สภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

49 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือป้องกันและ
ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

13 หมู่บ้าน 

50 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษาในพ้ืนที่
ต าบลแกใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

51 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้กับ
ผู้น าชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

52 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 

และประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
น าไปสู่การจัด
การศึกษาท่ีได้

มาตรฐาน 

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามและ

ประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

และครูผู้ดูแลเด็ก 

53 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
จากต้นสังกัด 

ศพด. 4 ศูนย์ 

54 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
การจัดท างานวิจัย

ในชั้นเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 เพ่ือให้ครูผู้ดูแล
เด็กได้รับความรู้

เกี่ยวกับการจัดท า
งานวิจัย 

4 ศูนย์ 

55 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
การจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 โครงการฝึกอบรม
การจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการ

สอน 

4 ศูนย์ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

56 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา และ
เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาได้รับ

การพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ต่อไป 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 

57 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
จากต้นสังกัด 

ศพด. 4 ศูนย์ 

58 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษาและ
เจ้าหน้าที่กอง

การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา และ
เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาได้รับ

การพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ต่อไป 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 

59 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

โครงการสร้างความ
ปรองดอง

สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดความ
รักใคร่รองดอก

สมานฉันท์ 

13 หมู่บ้าน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

60 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การหล่อเทียน
พรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพ่ือส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ทางศาสนา 

13 หมู่บ้าน 

61 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 9 จาก
บ้านนางล าดวน 
แสนกล้า ถึงทีนา

นางปราณี เกียวศรี 
พร้อมไหล่ทางและ
วางท่อระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

608,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย 

 
ต่อผู้สัญจรไปมา

ถนนแข็งแรง 
 
 

5x3,000x1.00
ม. 

62 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม.10 จาก
หน้าบ้านนายทรง
ศักดิ์ ถึงหน้าบ้าน
นางเลย พร้อมไหล่

ทางและวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

41,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x30x0.15 ม. 

63 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและก าจัด

ยุงลาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

ท าให้เกิดโรค
ระบาด 

13 หมู่บ้าน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

64 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายกอบต. 
จ านวน 1 คน/
รองนายกอบต. 
จ านวน 2 คน 

65 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง

นายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายกอบต. 
จ านวน 1 คน/
รองนายกอบต. 
จ านวน 2 คน 

66 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่

ปรึกษานายก อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,720 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง
เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก 

อบต. 

เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก 

อบต. 

67 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,521,320 เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 

68 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเดือนพนักงาน  รายได้
จัดเก็บเอง 

2,895,840 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

69 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน  

70 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินประจ าต าแหน่ง  รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  

71 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,134,120 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

72 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

117,660 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

73 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

รายได้
จัดเก็บเอง 

570,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

74 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

75 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

148,800 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

76 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,800 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

77 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี

การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

0 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
รับรองและพิธีการ 

ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

78 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

178,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งซ่อม

ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

79 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานหรือจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่น

ไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานหรือจัด
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานหรือจัด

กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

80 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

81 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

82 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานทางรัฐพิธี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
รับรองและพิธีการ 

ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

83 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าถ่ายเอกสาร รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการ 

84 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ 

เป็นค่าจ้างเย็บ
หรือเข้าเล่ม 
ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนา 

เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ฯลฯ 

85 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดท า

ป้ายประกาศ,
บอร์ด,

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร,
ค่าจ้างเขียนป้าย

หรือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

จัดท าป้าย
ประกาศ,บอร์ด,
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร,
ค่าจ้างเขียนป้าย

หรือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

86 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

122,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียม
รังวัดที่ดิน 

ค่าลงทะเบียน 
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร
พนังงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต.

ในการ
ประชุมสัมมนา

หรือการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียม

รังวัดที่ดิน 
ค่าลงทะเบียน 
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร
พนังงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต.

ในการ
ประชุมสัมมนา

หรือการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

ฯลฯ 

87 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค า

พิพากษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค า
พิพากษาในกรณี

ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค า
พิพากษาในกรณี

ต่างๆ 

88 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจ้างเหมาบริการ รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของ อบต. 

ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของ อบต. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

89 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

175,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

รับเสร็จของ อบต.
แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับธงทิว 

ตกแต่งสถานที่รับ
เสด็จ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ฯลฯ 

90 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ช่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับธงทิว 

ตกแต่งสถานที่รับ
เสด็จ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ฯลฯ 

91 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆภายในส านัก

ปลัด 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป 

กระดาษคาร์บอน 
ลวดเย็บกระดาษ 

ฯลฯ 

92 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

ไม้กวาด แปรง ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ า 
ฯลฯ 

93 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายวัสดุ
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

ค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมม
โมรีการ์ด ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

94 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ แผ่นกรอง
แสงฯลฯ 

95 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

96 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ระดับ 
3-6 เพ่ือใช้ใน
กิจการสภา 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ระดับ 
3-6 เพ่ือใช้ใน
กิจการสภา 

97 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตูก้ระจกแบบ
บาน 2 เลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

24,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 เลื่อน 

98 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 
2 บาน (มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,500 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 



42 
 

ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

99 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโต๊ะพับหน้า
ฟอเมก้าขาว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,500 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ
หน้าฟอเมก้าขาว 

100 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อถังต้มน้ าร้อน
ไฟฟ้าสเตนเลส 

ขนาด 30 
เซนติเมตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,400 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังต้มน้ า
ร้อนไฟฟ้าสเตน
เลส ขนาด 30 

เซนติเมตร 

101 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

102 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,800 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

ขนาด800 VA 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

103 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ

การใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,800 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุด
โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ

การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน 
(OEM) 

104 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน  

105 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินประจ าต าแหน่ง  รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  

106 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

126,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

107 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างรายเดือน

พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงาน  

108 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(1)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯและ
กฎหมายให้

เบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ

ของ
คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา
หรือประกวด
ราคาฯลฯ 

109 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน

ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นกรณี

พิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี

พิเศษ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) 
ประจ าปี ของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง 
สังกัดกองคลัง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

110 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(1)ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,659,720 เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบล สังกดักอง
คลัง 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

111 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)ประเภทเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

128,280 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงเงินเดือน
ในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจ าปี
ของพนักงานส่วน

ต าบล 

พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกอง

คลัง 

112 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(1)เงินเพ่ิมเพ่ือการ
ครองชีพชั่วคราว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมเพ่ือการครอง
ชีพชั่วคราวหรือ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆตาม
กฎหมายหรือ

หนังสือสั่งการของ
กระทรวง     
มหาดไทย 

เป็นค่าใช้จ่ายเป็น
เงินเพ่ิมเพ่ือการ
ครองชีพชั่วคราว
หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ
ตามกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการของ

กระทรวง     
มหาดไทย 

113 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

114 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

115 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

116 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(1)ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ

หรือเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ

หรือเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

117 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตัก
ปฏิกูลหรือสูบสุขา 

ค่าจ้างในการ
ด าเนินตักปฏิกูล

หรือสูบสุขา 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

118 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(3)ค่าบอกรับ
วารสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บอกรับ

หนังสือพิมพ์
รายวัน,บอกรับ
วารสารหรือ
นิตยสารราย

สัปดาห์หรือราย
ปักษ์หรือราย
เดือนและค่า

สิ่งพิมพ์ต่างๆหรือ
ค่าหนังสือ

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ

ฯลฯ 

ค่าบอกรับ
หนังสือพิมพ์

รายวัน,บอกรับ
วารสารหรือ
นิตยสารราย

สัปดาห์หรือราย
ปักษ์หรือราย
เดือนและค่า

สิ่งพิมพ์ต่างๆหรือ
ค่าหนังสือ

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ

ฯลฯ 

119 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(4)ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน

ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน

จ้าง 

ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง 

120 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(5)ค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ
บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของกองคลัง 

ค่าจ้างเหมา
บริการ

บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของกองคลัง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

121 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

( ุ6)ค่าติดตั้ง
โทรศัพทห์รือ
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์/โทรสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างด าเนินการ
ติดต้ัง เคลื่อนย้าย 
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์
ส านักงาน การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน การ

ติดตั้งตู้สาขา การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติเพ่ือความ

สะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ฯลฯ 

ค่าจ้างด าเนินการ
ติดต้ัง เคลื่อนย้าย 
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์
ส านักงาน การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน การ

ติดตั้งตู้สาขา การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติเพ่ือ

ความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร

ฯลฯ 

122 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(7)ค่าเช่าพื้นที่
บริการเว็บไซด์หรือ

จดโดเมนเนม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าพ้ืนที่

บริการเว็ปไซค์
หรือจดโดเมนเนม 
ค่าออกแบบเว็ป
ไซค์องค์กรแบบ
แสดงผล สอง

ภาษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ค่าเช่าพื้นที่
บริการเว็ปไซค์

หรือจดโดเมนเนม 
ค่าออกแบบเว็ป
ไซค์องค์กรแบบ
แสดงผล สอง

ภาษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

123 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(8)ค่าถ่ายเอกสาร รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของ
กองคลัง 

ค่าถ่ายเอกสาร
ต่างๆ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

124 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(9)ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดท า

ป้ายประกาศ,
บอร์ด

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต. ประจ า
หมู่บ้าน ค่าจ้าง

เขียนป้ายหรือท า
ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
หรือท าป้าย

คัดเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ 

หรือจัดท าเอกสาร
หรือจุลสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ฯลฯ 

ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประกาศ,

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ประจ า

หมู่บ้าน ค่าจ้าง
เขียนป้ายหรือท า

ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
หรือท าป้าย

คัดเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ 

หรือจัดท าเอกสาร
หรือจุลสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ

การ
ประชาสัมพันธ์
งานในอ านาจ
หน้าที่หรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ 

125 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(1)ค่ารับรองในการ
ตอนรับบุคคล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

ของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองฯลฯ 

ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

ของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

126 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)ค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม
คณะกรรมการ

ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

เครื่องใช้ในการ
รับรอง ค่าบริการ
อ่ืน หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นต้อง

จ่ายในการรับรอง
การประชุม การ

ประชุมสภา 
คณะกรรมการ

ฯลฯ 

ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

เครื่องใช้ในการ
รับรอง ค่าบริการ
อ่ืน หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นต้อง

จ่ายในการรับรอง
การประชุม การ

ประชุมสภา 
คณะกรรมการ 

127 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดท า

แผนที่ภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน 
การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
ฯลฯ 

128 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

129 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

130 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวง

มาลา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหรือจัดท า

พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้ 
ช่อดิกไม้ ฯลฯ 

มอบหรือวางใน
งานพิธีหรือวัน
ส าคัญต่างๆ  

131 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

132 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดซื้อ
แผงกั้นห้อง พัด
ลมโคจร โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้ หมึก 

กระดาษ ดินสอ 
ปากกาฯลฯ 

133 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น  

ค่าน้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน ก๊าซ แก๊ส

หุงต้ม 

134 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

ค่ากระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พูกัน

และสี ฟิล์ม      
เมมเมอรีการ์ด

ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

135 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ฯลฯ 

136 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าไฟฟ้า รายได้
จัดเก็บเอง 

250,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า  

ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  

137 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
น้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล  

ค่าใช้น้ าประปา  

138 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบริการโทรศัพท์ รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์ 

ค่าบริการ
โทรศัพท์  

139 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบริการไปรษณีย์ รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับไปรษณีย์ 

ค่าใช้ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับไปรษณีย์ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

140 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ไปรษณีย์  

141 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 

20 แผ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร  

142 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 เลื่อน  

143 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความ

ละเอียด 20 ล้าน  
พิกเซล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

14,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล 

ค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล 

144 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

145 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก(Inkjet 

Printer)ส าหรับ
กระดาษ 
ขนาด A3 

รายได้
จัดเก็บเอง 

23,700 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)ส าหรับ

กระดาษ 
ขนาด A3 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)ส าหรับ

กระดาษ 
ขนาด A3 

146 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กชั้น 

ป.1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้านแก

ใหญ่) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,192,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

147 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กชั้น 

ป.1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้านนา

เกา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

588,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

148 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กชั้น 

ป.1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้านแก

น้อย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

524,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กนักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

149 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กชั้น 

ป.1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้าน

จักจรูก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

384,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เดก็ 
นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

150 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเรือท้องแบน
อลูมิเนียม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อท้องแบน
อลูมิเนียม 

151 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

152 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 

ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,500,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถยนต์

ดับเพลิงขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 

ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

ค่าจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 

ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

153 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเดือนพนักงาน  รายได้
จัดเก็บเอง 

1,029,320 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  

154 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

155 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินประจ าต าแหน่ง  รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  

156 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

849,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

157 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

72,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานจ้าง 

158 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

159 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ  

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

160 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

114,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

161 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

162 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเล่มหนังสือ

หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าติดตั้ง

โทรศัพท์และ
ระบบโทรศัพท์ 

ค่าติดตั้ง
ระบบสื่อสารและ
บริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บเล่มหนังสือ

หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าติดตั้ง

โทรศัพท์และ
ระบบโทรศัพท์ 

ค่าติดตั้ง
ระบบสื่อสารและ
บริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

163 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี

การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการ

ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่า
รับรองในการ
ประชุมหรือ

ประชุม
คณะกรรมการ

ต่างๆ 

ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล

หรือคณะบุคคล 
ค่ารับรองในการ

ประชุมหรือ
ประชุม

คณะกรรมการ
ต่างๆ 

164 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป
ราชการของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

165 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ

พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

166 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
กองการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ของกอง
การศึกษา 

167 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆภายใน
ส านักงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และกอง
การศึกษา 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว 

แฟ้มฯลฯ 

168 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุงานบ้านงาน

ครัวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

และกอง
การศึกษา 

ค่าจดัซื้อแปรง ไม้
กวาด สบู่ 

ผงซักฟอก น้ ายา
ท าความสะอาด 
ภาชนะใส่อาหาร

ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

169 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,100 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อยาสามัญ

ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อยาสามัญ
ประจ าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

170 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ฯลฯ 

171 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าไฟฟ้า รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า
ใช้กระแสไฟฟ้า 

ค่าบริการและค่า
ใช้กระแสไฟฟ้า 

172 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและ

ค่าธรรมเนียมใช้
น้ าประปา 

ค่าใช้น้ าประปา  
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

173 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบริการโทรศัพท์ รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า

ใช้โทรศัพท์ 

ค่าบริการเช่า
คู่สาย ค่าใช้
โทรศพัท์ 

174 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า
ใช้อินเตอร์เน็ต 

ค่าบริการคู่สาย
อินเตอร์เน็ต ค่าใช้
อินเตอร์เน็ต ค่า
สมาชิก ค่าจัดซื้อ

เวลา 

175 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 
2 บาน (มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000 เพ่ือเป็นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

176 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโต๊ะท างานไม้
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000 เพ่ือเป็นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานไม้พร้อม
เก้าอ้ีส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลประเภท

ทั่วไป-ช านาญการ
และประเภท
ผู้อ านวยการ

ระดับต้น 

177 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนใน
พ้ืนที่ต าบลแกใหญ่ 

ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 เพ่ือสนับสนุน
การศึกษานักเรียน 

5 แห่ง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

178 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน
(ข้าราชการครูศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าบ้านให้กับ

ข้าราชการครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

179 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,768,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กนักเรียน 

จ านวน 5 
โรงเรียน  
4 ศพด. 

180 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเตียงสปริง
พับได้ เบาะ 2 นิ้ว 
ล้อเลื่อน พร้อมที่

นอน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตียงสปริง
พับได้ เบาะ 2 นิ้ว 
ล้อเลื่อน พร้อมที่

นอน 

181 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเดือนพนักงาน  รายได้
จัดเก็บเอง 

1,314,160 เป็นเงินเดือน
พนักงาน 

พนักงาน  

182 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินประจ าต าแหน่ง  รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  

183 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

293,560 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

184 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

71,960 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

185 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล
เป็นกรณีพิเศษ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

186 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้ามี่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

187 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช่า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

188 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

189 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

190 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี

การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

0 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการตอน

รับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่า
รับรองในการ

ประชุมกรรมการ 

ค่ารับรองในการ
ตอนรับบุคคล

หรือคณะบุคคล 
ค่ารับรองในการ
ประชุมกรรมการ 

191 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

192 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง และ

ซ่อมแซมอาคาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง
และซ่อมแซม

อาคารส าหนักงาน
เพ่ือเป็นสถานที่ใน

การจัดเก็บ
เอกสารที่ส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอาคาร
ส าหนักงานเพ่ือ

เป็นสถานที่ในการ
จัดเก็บเอกสารที่

ส าคัญ 

193 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

194 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงผังเมือง

รวมสุรินทร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
วางและปรับปรุง

ผังเมืองรวม 
ชุมชนและการวาง

ผังชุมชน การ
พัฒนาบุคคลากร
ขององค์กร ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
วางและปรับปรุง

ผังเมืองรวม 
ชุมชนและการวาง

ผังชุมชน การ
พัฒนาบุคคลากร
ขององค์กร ฯลฯ 

195 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ช่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,768,102 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ของกอง
การศึกษา 



66 
 

ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

196 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป 

กระดาษคาร์บอน 
ลวดเย็บกระดาษ 

ฯลฯ 

197 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ 

จัดซื้อฟิวส์ เข็มขัด
รัด สายไฟฟ้า 

เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฯลฯ 

198 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุก่อสร้าง รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

ค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ 
น้ ามันทาไม้  

ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว ทราย อิฐ 
หรือซีเมนต์บล๊อก

ฯลฯ 

199 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ฯลฯ 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

200 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
ระดับ 1-6 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

13,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 
1-6 

201 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ประจ าโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีประจ า
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

202 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

203 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ 1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ 1-6 

204 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank 
Printer) 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

205 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

ขนาด800 VA 

206 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

207 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

44,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวล แบบที่ 
1 (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

208 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภท

ติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM)ที่มี
ลิขสิทธิ์์ถูกต้องตาม

กฎหมาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุด
โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ

การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน
(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

209 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

152,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน

ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

พนักงาน,
พนักงานจ้าง 

210 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,711,200 เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 

211 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,611,200 เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 

212 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000 เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

213 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

ส ารองจ่าย รายได้
จัดเก็บเอง 

258,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายในกรณี

ฉุกเฉินหรือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชนในกรณี
ฉุกเฉินเร่งด่วนที่

ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ล่วงหน้าฯลฯ 

ผู้ประสบภัย
อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย น้ าป่า

ไหลหลาก ไฟป่า 
แผ่นดินถล่ม 

214 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

148,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สบบกองทุน
หลักประกันฯ  

กองทุน 

215 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

1 กองทุน 

216 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

255,425 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการท้องถิ่น 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

217 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเดือนนายก/
รองนายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

532,080 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายก อบต.1 
คน/รองนายก
อบต.จ านวน 2 

คน 

218 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

ราคา 2,800 บาท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

219 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภท

ติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย ราคา 
3,800 บาทต่อชุด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

220 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

21,960 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน 

มีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

221 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมี
สุข 

อุดหนุนให้กับ
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์ตาม

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการให้
การสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและ

ผู้ด้อยโอกาสตลอด
ทั้งช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัย 
ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2561 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ืออุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตาม

โครงการ 

มีการอุดหนุน
งบประมาณกับ

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตาม

โครงการ 

222 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ

ผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน 
ประชาคมหมู่บ้าน
และส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน

การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. ผู้น า
หมู่บ้าน 

223 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการจ้างที่
ปรึกษา เพ่ือ
ศึกษาวิจัย

ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ 
ตลอดจนส ารวจ
ความพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ 

อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือศึกษาวิจัย
ประเมินผลส ารวจ
ความพอใจของ
ประชาชนต่อ 

อบต. 

มีการส ารวจความ
พอใจของ

ประชาชนใน
ต าบล 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

224 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(4) ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
พิจารณาความ

เสียหาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000 เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

มีการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

225 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ที่ 
1 จากร้านเรียงเงิน

ถึงคลอง
ชลประทานบ้านแก

ใหญ ่

เงินสะสม 3,270,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x1,030 
เมตร 

226 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากทาง
โค้งหน้าบ้านนาย
เจต ถึงหน้าบ้าน

นายประคอง เกษม
สุข 

เงินสะสม 726,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคงแข็งแรง 

3x300x0.15 
เมตร 

227 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
หมู่ที่ 3 จากสาม

แยกโรงเรียน
สุรินทร์ภักดี ถึงคุ้ม
ตร าตระสร ม.6 

พร้อมไหล่ทางและ
วางท่อ 

เงินสะสม 2,996,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคง 

4x1,500x0.15 
เมตร 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

228 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 จาก

ทางหลวง 214 ไป
บ้านอาโพน 

เงินสะสม 475,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

50x800x0.15 
เมตร 

229 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 รอบ

ส านักแม่ชี 

เงินสะสม 1,067,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคงแข็งแรง 

5x1000x0.15 
เมตร 

230 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าสอง
ข้างทาง ม.5 จาก
หน้าร้านตะแบกซ๊
อบ ถึงสระน้ าตา

ลอย 

เงินสะสม 665,000 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 
เมตร 

231 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่ 
5 จากทางเข้าบ้าน
จบกงาม กม.8 ถึง
สามแยกบ้าน พ.ท.

สุธี ศรีพรหม 

เงินสะสม 808,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x800 
เมตร 

232 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ม.9 จาก
สะพานแกน้อยถึง
เขตต าบลท่าสว่าง 

เงินสะสม 398,000 เพ่ือปรับสภาถนน
ให้สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

5x200 เมตร 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

233 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ม.

13 จากบ้านนางวิ 
รินทร์ เสาะสิทธิ์ ถึง

บ้านนางส ารูญ
หฤทัยถาวร 

เงินสะสม 566,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x100 
เมตร 

234 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและการใช้

สารเคมี 

มีความรู้ในการท า
น้ าหมักชีวภาพ 

235 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
ปุ๋ยพืชสดและว่าน
พืชสด (ไถ่กลบตอ

ซัง) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและส่งเสริม

การการเพ่ิม
ผลผลิตทางเกษตร

อินทรีย์ 

มีความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ 

236 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การท าเกษตร

อินทรีย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและส่งเสริม
การท าเกษตร

อินทรีย์ 

มีความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ 

237 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน

ต าบลแกใหญ่ 
หลักสูตร การถัก

เสื้อ กระเป๋า 
รองเท้า หมวก 

ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ 
พรมเช็ดเท้า จาก

ไหมญี่ปุ่น  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ

และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

13 หมู่บ้าน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

238 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน

ต าบลแกใหญ่ 
หลักสูตร การท า

น้ ายาเอนกประสงค์ 
พิมเสน น้ ามันนวด 

การบูร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ

และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

13 หมู่บ้าน 

239 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกหญ้า
แฝกตามแนว
พระราชด าริ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 
และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

มีการด าเนิน
โครงการฯ 

240 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
และรักษาป่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ืออนุรักษ์สภาพ
ป่าให้สมบูรณ์เพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่ป่าไม้ 

13 หมู่บ้าน 
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ล ำ  
ดับที่ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

241 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมใน

การคัดแยกขยะมูล
ฝอยและก าจัดของ

เสียอันตรายใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้ประชาชนรู้
วิธีการก าจัดขยะ 

13 หมู่บ้าน 
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    1.4  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
    อบต.แกใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ   โดยได้          
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 102 โครงการ  จ านวนเงิน 15,139,752  บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 96 โครงการ จ านวนเงิน 12,996,974  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

21 7,083,770.00 20 6,393,770.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

3 44,592.00 3 44,592.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

3 319,837.00 3 319,837.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารการ
ปกครอง 

61 4,999,916.43 58 4,344,228.43 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

7 2,526,345.54 5 1,736,405.54 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 81,006.00 2 81,006.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 48,059.00 3 40,909.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 36,226.00 2 36,226.00 

รวม 102 15,139,751.97 96 12,996,973.98 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

         

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน  
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 10,584 ใบสั่งจ้าง 
15/2561 

26/12/2560 5 

          25,000 ใบสั่งจ้าง 
16/2561 

26/12/2560 15 

          2,000 ใบสั่งจ้าง 
17/2561 

26/12/2560 2 

          194,366 21/2561 27/12/2560 15 
          8,000 26/2561 16/01/2561 8 

          4,006 43/2561 08/02/2561 1 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
จากหน้าทาง
เชื่อมไปบ้าน
ระหารถึงหน้า
บ้านนาย
ประคอง 
เกษมสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

629,000 534,650 15/2561 16/05/2561 120 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
ม.2จากบ้าน
นายทิพวรรณ 
ไพเราะ ถึง 
บ้านจักจรูก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

938,000 690,000 19/2561 25/05/2561 60 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นางมวล 
หลอดแก้ว ถึง
บ้านนายเลือน 
สายไทย 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

227,000 204,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
2/2561 

17/11/2560 30 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นางศิริรัตน์ 
ทัดรัดชัย ถึง
บ้านนาย
สมโภชน์ คง
กล้าพร้อมไหล่
ทางและวาง
ท่อระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

361,000 323,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
3/2561 

17/11/2560 30 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าจาก
ถนน 214 ถึง 
บ้านนางเชื่อม 
มีพร้อมและ
รอบสนาม
กีฬาบ้าน
ตะแบกน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

418,000 405,000 สัญญาจ้าง 
5/2560 

27/11/2560 90 

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู ่
6จากบ้านนาง
ธิดามีสิทธ์ิถึงที่
นานางพิฑูรย์นิ
ถารักษ ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

76,000 76,000 21/2561 18/06/2561 45 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
จากบ้านนาง
ประมวล คิด
ยาว ถึง บ้าน
นางฉลวย กา
รัน ข้างทิศ
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

659,000 579,920 16/2561 16/05/2561 120 

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอย
คุ้มประชา
สรรค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

540,000 475,200 17/2561 16/05/2561 120 

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 
10 จากบ้าน
นายแหม ถึง
บ้านนาง
สมบัต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,000 98,200 8/2561 29/12/2560 30 

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 
10 จากบ้าน
นาลิ้นจี ้ถึง
บ้านนางเทียก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

53,000 50,200 8/2561 29/12/2560 30 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากบ้าน
นายบรรจง ศร
ดอก ถึง สาม
แยกบ้านนาง
สุวรรณา  
จงชนะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

182,000 180,000 สัญญาจ้าง 
13/2561 

24/04/2561 60 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 
จากนานายสม
ชิต เสาพึงดีถึง
นานายวิโรจน ์ 
คงครบพร้อม
วางท่อระบาย
น้ า พร้อมไหล่
ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

435,000 394,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
4/2561 

17/11/2560 30 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ด ี
มีสุข 

โครงการ
อบรมป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 450 80/2561 21/08/2561 2 

          15,000.00 81/2561 21/08/2561 1 
15 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ด ี
มีสุข 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 5,000 15/2561 26/12/2560 2 

          10,200.00 14/2561 26/12/2560 2 
          1,350.00 40/2561 09/04/2561 2 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 5,616 32/2561 07/03/2561 2 

          52,565.00 45/2561 08/03/2561 5 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 8,500 ใบสั่งซื้อ 
1/2561 

20/10/2560 5 

          13,956 ใบสั่งจ้าง 
2/2560 

20/10/2560 5 

          28,000 ใบสั่งจ้าง 
3/2561 

20/10/2560 10 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 9,240 46/2561 12/03/2561 5 

          900 33/2561 12/03/2561 2 
          10,780 34/2561 12/03/2561 1 
19 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการกีฬา
สีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 6,795 38/2561 21/03/2561 3 

          3,000 39/2561 21/03/2561 3 
          1,000 52/2561 21/03/2561 3 
          7,900 53/2561 22/03/2561 2 
20 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน (ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

799,100 72,000 1/2561 02/10/2560 60 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

          34,800 2/2561 02/10/2560 60 
          42,000 3/2561 02/10/2560 60 
          42,000 4/2561 02/10/2560 60 
          84,920 18/2561 03/01/2561 59 
          44,560 19/2561 03/01/2561 59 
          47,260 20/2561 03/01/2561 59 
          51,540 21/2561 03/01/2561 59 
          47,040 43/2561 01/05/2561 40 
          22,940 44/2561 01/05/2561 40 
          19,800 45/2561 01/05/2561 40 
          27,300 46/2561 01/05/2561 40 
          82,960 63/2561 02/07/2561 62 
          47,580 64/2561 02/07/2561 62 
          31,720 65/2561 02/07/2561 62 
          47,580 66/2561 02/07/2561 62 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
ในท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 1,200 75/2561 31/07/2561 2 

          2,450 77/2561 31/07/2561 2 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก 
(สายทางบ้าน
นางคม สม
เจตนา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 390,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
1/2561 

17/11/2560 30 



85 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขยาย
เพิ่ม 2 ข้าง
ทางหมู่ 6 
จากถนน 
214 ถึงหน้า
วัดบ้านนาเกา 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

219,000 202,500 10/2561 29/12/2560 30 

24 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ยกระดับถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุก ม. 4 
จากสามแยก
นานางเกียรต ิ
ทีอุ่ปมา ถึงนา
นายประสิทธ์ิ  
คงกล้า พร้อม
วางท่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

439,000 402,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
7/2561 

07/12/2560 120 

25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 จาก
บ้านนาง
ประกอบ ศรี
ไทย ถึงบ้าน
นายเหลีย่ม 
และนายสุนทร 
พร้อมขยายผิว
จราจร 1 
เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,000 293,000 9/2561 29/12/2560 30 



86 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

26 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากถนน 
214  ถึงบ้าน
นางสังวาลย์ 
โกสียร์ัตน์ 
พร้อมบ่อพัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 419,000 สัญญาจ้าง 
6/2561 

27/11/2560 90 

27 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.12 
จากคลอง
ชลประทาน 
ถึง กระท่อม
นานายวิสิทธ์ิ 
จันทร์เพ็ญ 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

262,000 243,800 11/2561 29/12/2560 30 

28 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
สองข้างทาง 
ม.13 จาก
ถนน 214 ถึง
บ้านนางรินดา 
บุญสด  และ
วิจิตร ขาวแก้ว 
พร้อมบ่อพัก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

870,000 739,500 18/2561 16/05/2561 150 

29 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดมีี
สุข 

โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 2,592 77/2561 10/08/2561 2 

          10,000 78/2561 16/08/2561 1 



87 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

30 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 900 70/2561 24/07/2561 2 

          1,050 71/2561 25/07/2561 2 
31 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรม
ผู้บริหาร ครู 
และ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 32,000 93/2561 07/09/2561 2 

          5,220 94/2561 07/09/2561 2 
          1,500 95/2561 07/09/2561 2 
          1,080 96/2561 07/09/2561 2 
          900 86/2561 07/09/2561 2 
          3,240 87/2561 07/09/2561 2 
32 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 900 70/2561 24/07/2561 2 

          1,000 76/2561 25/07/2561 2 
33 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และเจา้หน้าที่
กองการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000 675 55/2561 16/05/2561 2 

          12,000 61/2561 22/05/2561 4 
          12,000 62/2561 22/05/2561 4 
          1,500 63/2561 16/05/2561 2 
          780 65/2561 17/05/2561 2 



88 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

          1,328 56/2561 17/05/2561 2 
34 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
หล่อเทียน
พรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 2,700 67/2561 03/07/2561 3 

          23,850 72/2561 03/07/2561 7 
          4,000 73/2561 09/07/2561 1 
35 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 9 
จากบ้านนาง
ล าดวน แสน
กล้า ถึงทีนา
นางปราณี 
เกียวศรี พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย
น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

608,000 345,000 20/2561 25/05/2561 60 

36 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.10 
จากหน้าบ้าน
นายทรงศักดิ ์
ถึงหน้าบ้าน
นางเลย พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย
น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

41,000 38,800 8/2561 29/12/2560 30 



89 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

37 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และก าจดั
ยุงลาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 600 57/2561 21/05/2561 2 

          5,700 58/2561 23/05/2561 19 
          5,700 59/2561 23/05/2561 19 
          5,700 60/2561 23/05/2561 19 
38 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน
ทางรัฐพิธ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 70,000 5/2561 25/10/2560 1 

          35,000 6/2561 25/10/2560 1 
          15,440 74/2561 17/07/2561 3 
39 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าถ่ายเอกสาร รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 4,362 9/2561 15/11/2560 2 

          15,550 53/2561 09/05/2561 2 
          22,480 91/2561 13/09/2561 7 
40 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000 500 7/2561 27/10/2560 3 

          504 72/2561 31/07/2561 2 
          8,500 88/2561 07/09/2561 2 
          1,848 89/2561 10/09/2561 2 
          9,000 90/2561 11/09/2561 7 
          4,500 94/2561 18/09/2561 5 



90 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

41 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

175,000 14,000 ใบสั่งจ้าง 
1/2561 

09/10/2560 1 

          9,800 2/2561 10/10/2560 1 
          41,860 8/2561 10/11/2560 1 
          10,500 ใบสั่งจ้าง 

13/2561 
07/12/2560 1 

          14,000 25/2561 09/02/2561 1 
          10,500 26/2561 09/02/2561 1 
          3,500 27/2561 09/02/2561 1 
          14,000 29/2561 22/02/2561 1 
          24,500 54/2561 11/05/2561 1 
42 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 17,800 28/2561 20/02/2561 2 

          9,000 56/2561 09/04/2561 2 
          2,280 49/2561 23/04/2561 2 
          13,500 50/2561 23/04/2561 2 
          12,800 51/2561 08/05/2561 2 
          3,105 69/2561 09/07/2561 1 
          25,780 93/2561 14/09/2561 10 
43 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 11,100 2/2561 08/11/2560 3 

          25,500 14/2561 06/12/2560 2 
          10,796 55/2561 30/03/2561 2 
          42,600 69/2561 11/06/2561 2 
          11,400 70/2561 13/06/2561 2 



91 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

          13,650 75/2561 24/07/2561 2 
          11,100 104/2561 18/09/2561 5 
44 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 30,700 77/2561 25/07/2561 15 

          11,175 80/2561 06/08/2561 2 
          900 98/2561 07/09/2561 2 
45 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 22,050 3/2561 08/11/2560 3 

          42,100 43/2561 06/02/2561 3 
          15,300 71/2561 20/06/2561 3 
          11,000 87/2561 24/08/2561 3 
          17,400 87/2561 24/08/2561 2 
          19,840 100/2561 12/09/2561 2 
          46,500 103/2561 18/09/2561 5 
46 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 22/2561 28/12/2560 20 

47 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 108,000 23/2561 28/12/2560 20 



92 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

48 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 
เลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

24,000 24,000 18/2561 26/12/2560 20 

49 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,500 16,500 17/2561 26/12/2560 5 

50 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโตะ๊พับ
หน้าฟอเมก้า
ขาว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,500 37,500 23/2561 28/12/2560 20 

51 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อถังต้มน้ า
ร้อนไฟฟ้า  
สเตนเลส 
ขนาด 30 
เซนติเมตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,400 25,400 25/2561 27/12/2560 15 

52 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิว้) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 30,000 35/2561 26/01/2561 10 



93 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

53 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,800 2,800.0 36/2561 26/01/2561 10 

54 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน 
(OEM) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,800. 3,800 37/2561 26/01/2561 10 

55 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(7)ค่าเช่าพ้ืนท่ี
บริการเว็บไซด์
หรือจดโดเมน
เนม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 7,000 60/2561 08/05/2561 5 

56 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(9)ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,00 110,932 92/2561 14/09/2561 15 

57 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)ค่าเลีย้ง
รับรองในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 3,000 ใบสั่งจ้าง 
4/2561 

24/10/2560 1 



94 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

          3,000 31/2561 23/02/2561 1 
          690 66/2561 21/05/2561 1 
          3,000 62/2561 13/06/2561 1 
          3,000 ไม่ท าข้อตกลง 01/08/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา 

20/08/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา/
ข้อตกลง 

31/08/2561 1 

          3,000 ไมจัดท า
สัญญา/บันทึก
ข้อตกลง 

04/09/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา/
ข้อตกลง 

07/09/2561 1 

58 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การ
ด าเนินการ
จัดท าแผนที่
ภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 20,000 73/2561 31/07/2561 61 

          20,000 74/2561 31/07/2561 61 
          63,975 78/2561 02/08/2561 2 
          33,100 82/2561 20/08/2561 2 
59 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 1,201.61 30/2561 23/02/2561 1 

          9,500 47/2561 20/04/2561 2 
          2,046.91 68/2561 05/07/2561 1 
          9,970 79/2561 14/08/2561 2 



95 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

60 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 20,000 4/2561 08/11/2560 3 

          23,695 48/2561 21/03/2561 3 
          37,026 68/2561 25/05/2561 2 
          19,166 101/2561 14/09/2561 2 

61 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 21,450 5/2561 14/11/2560 3 

          22,300 28/2561 17/01/2561 2 
          46,360 49/2561 21/03/2561 3 
          41,250 67/2561 25/05/2561 2 
          68,400 99/2561 11/09/2561 3 
62 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร 
แบบใช้
กระดาษธรรม
ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 
แผ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 18,000 6/2561 24/11/2560 10 

63 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 8/2561 28/11/2560 15 



96 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

64 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล 
ความละเอียด 
20 ล้าน  
พิกเซล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

14,000 14,000 7/2561 24/11/2560 7 

65 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 38/2561 26/01/2561 10 

66 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet 
Printer)
ส าหรับ
กระดาษขนาด 
A3 

รายได้
จัดเก็บเอง 

23,700 23,700 39/2561 26/01/2561 10 

67 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเรือ
ท้องแบน
อลูมิเนียม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 80,000 59/2561 25/04/2561 60 

68 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 18,000 43/2561 25/04/2561 3 



97 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

69 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ง
บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

30/11/2560 31 

70 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000 3,849.86 61/2561 25/05/2561 1 

          10,740 83/2561 23/08/2561 3 
          200,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
28/2561 

30/08/2561 30 



98 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

71 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 4,900 11/2561 01/12/2560 3 

          59,660 42/2561 06/02/2561 3 
          690 54/2561 29/03/2561 30 
          66,365 79/2561 06/08/2561 2 
          2,100 82/2561 20/08/2561 5 
72 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 70,000 92/2561 06/09/2561 2 

73 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,100 4,000 88/2561 28/08/2561 2 

74 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 15,470 51/2561 21/03/2561 3 

          83,690 97/2561 07/09/2561 2 
75 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000 22,000 16/2561 26/12/2560 5 



99 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

76 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโตะ๊
ท างานไม้
พร้อมเก้าอี้
ส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000 35,000 19/2561 26/12/2560 5 

77 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,768,000 858,018.22 สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 
1/2561 

30/10/2560 130 

          211,953.28 2/2561 19/04/2561 32 
          415,023.04 3/2561 22/06/2561 62 
          200,583 4/2561 20/08/2561 30 
78 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเตยีง
สปริงพับได้ 
เบาะ 2 นิ้ว 
ล้อเลื่อน 
พร้อมท่ีนอน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,000 16,000 20/2561 26/12/2560 20 

79 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,768,102 2,300 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
10/2561 

21/11/2560 2 

          16,200 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2561 

01/12/2560 15 

          17,2930 22/2561 16/01/2561 3 
          100,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
12/2561 

28/03/2561 30 

          2,800 48/2561 20/04/2561 2 
          158,000 50/2561 24/04/2561 30 
          12,750 52/2561 09/05/2561 2 
          313,000 21/2561 30/05/2561 30 
          59,800 22/2561 08/08/2561 30 
          63,800 23/2561 08/08/2561 30 



100 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

         
          259,000 24/2561 08/08/2561 30 
          50,000 25/2561 08/08/2561 30 
          3,761.05 76/2561 09/08/2561 1 
          188,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
26/2561 

16/08/2561 15 

          145,000 29/2561 30/08/2561 15 
          17,400 84/2561 29/08/2561 15 
          356,900 31/2561 25/09/2561 30 
80 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 39,965 47/2561 21/03/2561 3 

81 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 116,940 84/2561 21/08/2561 3 

82 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุก่อสร้าง รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 79,800 89/2561 29/08/2561 7 

83 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 81,050 27/2561 17/01/2561 2 

          18,660 50/2561 21/03/2561 3 



101 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

84 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
ระดับ 1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,000 12,000 9/2561 28/11/2560 15 

85 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ประจ าโต๊ะ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,000 7,000 10/2561 28/11/2560 15 

86 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อตู้
เหล็กขนาด 2 
บาน (มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 30,000 11/2561 28/11/2560 15 

87 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานระดับ 
1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,000 27,000 13/2561 28/11/2560 15 

88 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,600 8,600 32/2561 26/01/2561 10 

89 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 5,600 33/2561 26/01/2561 10 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

90 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 20,000 12/2561 28/11/2560 15 

91 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวล แบบ
ที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

44,000 44,000 31/2561 26/01/2561 10 

92 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน
(OEM)ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 7,600 34/2561 26/01/2561 10 

93 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 
ราคา 2,800 
บาท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 5,600 40/2561 26/01/2561 10 



103 
 

ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

94 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน 
(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 
บาทต่อชุด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 7,600 41/2561 26/01/2561 10 

95 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร 
สมาชิก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล ผู้น า
ชุมชน 
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 6,000 29/2561 18/01/2561 2 

          51,000 30/2561 18/01/2561 3 
          1,740 23/2561 18/01/2561 2 

          6,240 24/2561 23/01/2561 1 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

96 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการจ้างท่ี
ปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย
ประเมินผล
หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ 
ตลอดจน
ส ารวจความ
พอใจของ
ผู้รับบริการต่อ 
อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 25,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
27/2561 

24/08/2561 35 

97 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 1,000 90/2561 30/08/2561 1 

          1,000 91/2561 30/08/2561 1 
          6,720 ไม่จัดท า

สัญญา/
ข้อตกลง 

31/08/2561 1 

98 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 300 82/2561 23/08/2561 1 

          8,000 85/2561 23/08/2561 1 
          6,500 ไม่จัดท า

สัญญา/
ข้อตกลง 

23/08/2561 1 

99 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน
ต าบลแกใหญ่ 
หลักสตูร การ
ท าน้ ายา
เอนกประสงค์ 
พิมเสน น้ ามัน
นวด การบูร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 504 41/2561 09/04/2561 2 

          14,300 42/2561 10/04/2561 2 
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ล ำ 
ดับที ่

ยุทธ 
ศำสตร ์

โครงกำร 

แหล่ง 
ที่มำ 
งบ 

ประมำณ 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำมสัญญำ คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

ระยะ    
เวลำ
กำร

ด ำเนิน 
งำน 

          9,735 57/2561 10/04/2561 2 
100 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ป่าและรักษา
ป่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 9,000 75/2561 31/07/2561 2 

          6,450 ไม่ท าข้อตกลง 01/08/2561 1 

101 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมใน
การคัดแยก
ขยะมูลฝอย
และก าจดัของ
เสียอันตราย
ในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 432 35/2561 15/03/2561 1 

          13,000 36/2561 15/03/2561 1 
          7,344 37/2561 16/03/2561 2 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 

อบต.แกใหญ่ 

 

ยุทธ 
ศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 315 343,295,180 42 37,742,000 21 7,083,770 20 6,393,770 20 6,393,770 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดมีีสขุ 

49 8,885,000 17 14,833,825 3 44,592 3 44,592 3 44,592 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 16 1,342,000 5 640,000 3 319,837 3 319,837 3 319,837 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การ
บริหารการปกครอง 

182 298,669,160 152 29,353,002 61 4,999,916 58 4,344,228 52 2,421,123 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 44 40,795,300 15 5,630,100 7 2,526,346 5 1,736,406 5 1,736,406 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 4 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 905,000 2 200,000 2 81,006 2 81,006 2 81,006 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 18 2,550,000 5 160,000.00 3 48,059 3 40,909 2 23,520 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิง่แวดล้อม 

7 590,000 3 70,000.00 2 36,226 2 36,226 2 36,226 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมขั้นตอน 
เปรยีบเทียบตำมยทุธศำสตร ์

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร เปรียบเทยีบตำมขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตำมยทุธศำสตร ์
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

0 50 100 150 200 250 300 350

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสงัคมอยู่ดีมีสขุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมี
สุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 
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                                                   ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนต าบลแกใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 เป็นดังนี้ 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17.57 87.85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.85 85.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 55 84.61 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 85.42 85.42 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูง 
สุด คิดเป็นร้อยละ 87.85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 ของคะแนนในประเด็น        
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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   1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในแต่ละประเด็นเป็น     
ดังนี้ 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

20 17.57 87.85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 66.67  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เ ช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.57 78.5  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธร ร ม  เ ช่ น  ก า รนั บถื อศ าสน า 
ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9  การประ ชุมประชาคมท้ อ งถิ่ น 
รูปแบบ วิธีการ และการด า เนินการ
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ 

3 3 100  

รวม 20 17.57 87.85  
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 12.85 85.67  
 2.1 การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใน เ ขตจั งห วั ด 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลแก
ใหญ่  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

2 1.85 92.5  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50  
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ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแน

น 
เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่  มีการน าเสนอ
ปัญหา  ค้นหาสา เหตุ ของปัญหาหรื อ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2 . 8  ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ ได้ รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100  

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

1 1 100  

รวม 15 12.8
5 

85.67  
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 55 84.61  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแกใหญ่สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ใน เขตจั งหวัดสอดคล้องและ
เ ช่ื อม โย งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

10 9 90  

3.3 ยุทธศาสตร์จั งหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.4 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก
ใหญ่ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4 80  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
                   ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 เดือนตุลาคม 
2561 เป็นดังนี้ 
 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 8.57 85.70 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมำณ  
10 7.85 78.50 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ  

10 8 80 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 8.42 84.20 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 49.71 82.85 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 3.71 74.20 
รวมคะแนน  100 82.55 82.55 

               1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ได้คะแนน
ต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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             2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำเป็นการ
วิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 8.57 85.70  

รวม 10 8.57 85.70  

   
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คื อ ผ ล ผ ลิ ต นั่ น เ อ ง ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
ตั้ ง เ ป้ าหมาย เอา ไว้ ห รื อ ไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่า ไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 7.85 78.50  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 7.85 78.50  
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
   

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3 .1  ก า รประ เ มิ นประสิ ท ธิ ผ ลขอ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ างๆ มาใ ช้ เพื่ อวัดว่ าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 80  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8 80  
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  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 

ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

10 8.42 84.20  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.42 84.20  
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ล ำ
ดับ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงกำรพัฒนำ 65 49.71 76.47  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการเป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่  และ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก ใหญ่  ที่ ก าหนด ไว้  ช่ื อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โ ค ร ง ก า ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ชั ด เ จ น 
(clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นใน
อนาคตเป็นทิศทางที่ ต้ อง ไปให้ ถึ ง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไร   ใครคือกลุ่ ม เป้ าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ก ลุ่ ม  ใ ห้ บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว่ า ใ ค ร คื อ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80  
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ล ำ 
ดับ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้อง
กั บ  (1 )  ค ว า มมั่ น ค ง  (2 ) ก า รส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 4 80  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติโครงการมคีวามสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3 )  ยึ ดวิ สั ยทั ศน์ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสั งคมอย่ างเป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ล ำดั
บ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.6  โครงการมี ความสอดคล้ องกั บ 
Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้ า  โภคภัณฑ์  ไปสู่ สินค้ า เ ชิ ง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับ เคลื่ อนด้ วย เทคโนโลยี  ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5 3 60  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห้ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได ้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100  
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ล ำ 
ดับ 

ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่ งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็น
โครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เ ป้ า หม า ย  ( ผ ล ผ ลิ ต ขอ ง โ ค ร ง ก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่ งใส 
(Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ ใน เ ชิงประจั กษ์มี ความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อย
ละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4 80  
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ประเด็นพิจำรณำ 
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ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้อง
เ ท่ า กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ม า ก ก ว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด า เนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

5 3.71 74.20  

รวม 65 49.71 76.47  
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ.2561 – 2565)    
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน(รายไตรมาส)  และ          
ทุกๆ  6  เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน  2561 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
1.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ 6  เดือน (เดือนตุลำคม 2560 – เดือนมีนำคม 2561 

และเดือนเมษำยน 2561 – เดือน กันยำยน 2561) 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
             ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำสี

ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 306 21 6.86 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 5 27.78 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

49 17 34.69 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 16 4 25.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 3 42.85 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 2 20.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและ
การปกครอง 

180 149 82.78 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 44 15 31.09 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 7 - 0.00 

รวม 634 216 34.06 
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   ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลำคม) 
3.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ 
ไม่

พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 69% 29% 2% 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

82% 18% - 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

73% 23% 4% 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

76% 24% - 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

68% 32% - 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 61% 39% - 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

50% 44% 6% 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 75% 25% - 
ภำพรวม 69.25 29.25 1.50 

 
3.2  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0 
ภำพรวม 7.88 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.0 
ภำพรวม 6.94 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.0 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.0 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.5 
ภำพรวม 6.88 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 10.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.5 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10.0 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 
ภำพรวม 9.50 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.5 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
ภำพรวม 8.25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.0 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
ภำพรวม 8.19 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.5 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
ภำพรวม 8.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 5.77 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.76 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.60 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5.57 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.61 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.65 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

5.47 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.60 
ภำพรวม 5.63 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 0 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 0 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 0 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 0 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 0 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

0 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 0 
ภำพรวม 0 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  
 ผลการพัฒนาจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.2561 (รอบเดือน
ตุลาคม )  ท าให้ได้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้อง
และวิธีการแก้ไขอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
วิเครำะห์จุดแข็ง  

1. การพัฒนาที่ผ่านมามีการวางแผนงานทุกขั้นตอน เริ่มจากการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
วิเคราะห์ปัญหาและหาความต้องการของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน จากนั้นมีการจัดล าดับการ
พัฒนาในระดับต าบล ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นการบูรณาการวางแผนพัฒนาร่วมกันระหว่าง
องค์กรประชาชนและประชาชนในต าบล เพ่ือให้การวางแผนด้านการบริหารงบประมาณตรงกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด  

2. ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากประชาชน สมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบล 
3. มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งของ อบต. สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน   
3.2 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

อย่างสูงสุด   
3.3 เพ่ือให้วางแผนการพัฒนาสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่มีการปรับปรุง ทันสมัย  

วิเครำะห์จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของตนในงานพัฒนาระดับหมู่บ้านและต าบล 
2. งบประมาณในการพัฒนามีจ านวนจ ากัด 

วิเครำะห์โอกำส   
1. มีระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะ

กับการประกอบอาชีพท าการเกษตร ประมงน้ าจืดและมีแหล่งงานนอกภาคเกษตร เช่น รับจ้างทั่ว  รับจ้าง
โรงงานอุตสาหกรรม  

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในต าบลให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของ อบต. สมาชิก อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือประสานการพัฒนากับประชาชน ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการน าเสนอปัญหา       
การติดตามผลการปฏิบัติงาน  

3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เกิดการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เกิดจาก
ตนเอง  
วิเครำะห์อุปสรรค 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในทุกหมู่  เมื่อมีการลงประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อมา ประชาชนบางหมู่ไม่
ค่อยอยากให้ความร่วมมือ เนื่องจากโครงการพัฒนาที่ขอไปในปีที่แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการพัฒนา
ตามปัญหาหรือความต้องการของตน จึงไม่อยากให้ความร่วมมืออีกในครั้งต่อไป 
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2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติเชิงปริมำณ (Quantity) 
 ผลการพัฒนาจากการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ที่ผ่านมามีการ
พัฒนา จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 
กันยายน 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2561 และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งหมด 241 โครงการ 
สรุปรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  20  โครงการ              คิดเป็นร้อยละ  8.29    
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด 22 โครงการ      คิดเป็นร้อยละ  9.12 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
จ านวนโครงการทีได้ด าเนินการทั้งหมด  3   โครงการ              คิดเป็นร้อยละ  1.24        
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด   2  โครงการ         คิดเป็นร้อยละ 0.82     

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  3  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  1.24       
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 14 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  5.80 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 3  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  3.12         
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ          คิดเป็นร้อยละ  0.82 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด    2  โครงการ      คิดเป็นร้อยละ  0.82 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด   1  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  0.41 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  0.82        
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  -  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ   - 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรและกำรปกครอง 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 61  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ25.31     
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  91 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ37.75 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  7  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  2.90      
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  8  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  3.31 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด -  โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  -      

       จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด - โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  - 
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 สรุปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 9 ด้ำน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการ          
รวมทั้งหมด  101 โครงการ  คิดเป็นร้อย 41.90  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการรวมทั้งหมด 22 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 9.12  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  118  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.96     

3. กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ (Quality) 
จากการใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาพ้ืนที่

เป้าหมายที่เหมาะสมเป็นหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถด าเนินการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่าง  ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่งประกอบด้วย 

1.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถรองรับและสนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบ
การระบายน้ า การขยายเขตการไฟฟ้า   ท าให้ประชาชนมีสะดวกในการคมนาคมและมีน้ าบริโภค ประชาชน
สามารถกักเก็บน้ าได้เพียงพอและมีน้ าใช้ตลอดปี 

2. ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งภายในกรอบเศรษฐกิจพอเพียงมีการ   

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เช่น กลุ่มจักรสาน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  การสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(OTOP)   ซึ่งประชาชนมีรายได้และมีงานท าจากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม   
การท างานที่เกิดจากการท างานเป็นกลุ่ม  

3.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในต าบลแกใหญ่ ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล              

ในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  เด็กและเยาวชน  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโครงการหมู่บ้านปลอด     
ยาเสพติด  เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันครอบครัว   การฝึกอบรมดูแลสุขภาพ  และด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ปฎิบัติการเอาชนะยาเสพติด ป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชน   ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการและการบริหาร พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปรับปรุงงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

4.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสำธำรณสุข  
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด   เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว  รวมทั้งส่งเสริมและด าเนินการจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยพ้ืนฐาน  การฝึกอบรมดูแล
สุขภาพ  การรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า  การจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท ากันอย่างต่อเนื่อง     
เป็นการพัฒนาสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

5.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีการเตรียมด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยด าเนินการผ่านทางโครงการปลูก

ป่าตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ี ทั้งนี้รวมทั้งการจัดการระบบนิเวศน์แก่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย 

6.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 

ประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ประชาชนล้วนให้ความส าคัญและร่วมมืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไว้ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนสถาน 
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7.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรและกำรปกครอง 
ด าเนินการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในท้องถิ่น

เข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถของบุคลากร
ให้มีศักยภาพที่ดี  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและศักยภาพของการบริหารงาน   
ได้เป็นอย่างดี  การสนับสนุนด้านงบประมาณอันก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อท้องถิ่นและสร้างความ
เจริญเติบโตแก่ท้องถิน่ 

8.ผลจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำ 
ด าเนินการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในท้องถิ่น

เข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถของบุคลากร
ให้มีศักยภาพท่ีด ี  

9.ผลจำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน             

การท่องเที่ยวร่วมไปถึงสถานที่ท่ีจะจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงยังไม่มีการด าเนินการในด้านการท่องเที่ยว 
4.ค่ำใช้จ่ำย (Cost) 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในการด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จ านวน 11,056,480.-บาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของงบประมาณ           
ตามแผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (88,628,927.-บาท) ทั้งนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 22 โครงการ 
5.เวลำ (Time) 
 ยังไม่สามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ 
 

ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
,มิติของตัวชี้วัด 
 1) ใครได้รับผลประโยชน์ (Target) (ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย/ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 ผู้ได้รับประโยชน์ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้จัด
ให้มีการประชาคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือทราบปัญหา ความเดือดร้อน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
 2) ปริมาณที่ได้รับ (มากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้) 
 ปริมาณผลผลิตที่ได้รับตรงตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้โครงการประเภทการจัดอบรมต่าง ๆ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมอาจจะน้อยกว่าความน่าจะเป็น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากจัด
โครงการตรงช่วงเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อยกว่าความน่า     
จะเป็น แต่ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 3) คุณภาพที่ได้รับ (พอใจหรือไม่พอใจ) 
 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ประชาชนมีความพึงพอใจ       
ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 69.25 พอใจ คิดเป็นร้อยละ 29.25 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 105 
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                       ข้อเสนอแนะกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 

 

  จากรายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ได้ประเมินความพึงพอใจเรื่องการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน             
ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน  7.88  คะแนน 

2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ คะแนนประเมินความพึงพอใจ  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  
ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน  6.94 คะแนน  

3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข  คะแนนประเมินความพึง
พอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน  6.88  คะแนน 

4. ด้ำนกำรสำธำรณสุข  คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน     
ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 9.50  คะแนน 

5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม   10  คะแนน  ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน  8.25  คะแนน 

6. ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.19  คะแนน 

7. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรและกำรปกครอง   คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนน
เต็ม  10  คะแนน  ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.00  คะแนน 

8. ด้ำนกำรศึกษำ   คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน            
ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 5.63 คะแนน 

9. ด้ำนกำรท่องเที่ยว   คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน      
ผลประเมินในภาพรวมได้คะแนน 0 คะแนน 
    จากการน าเสนอมาทั้ง 9 ด้าน จะเห็นได้ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แกใหญ่  อยู่ในระดับที่พอใช้  คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย  6.04  คะแนน 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
 
 

  จากคะแนนการประเมินความพึงพอใจที่ได้ เป็นการประเมินผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะไม่ตรง
กับความต้องการของประชาชน ถ้ากลุ่มที่ประเมินความพึงพอใจนั้นไม่ใช่กลุ่ มเป้าหมายที่แท้จริง ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และควบคุมต่อเนื่องที่จะท าการประเมินผล ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบประเมินผล ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ เพ่ือให้ได้ผลตามความเป็นจริง ต้องมีการประเมินผลเป็นรายโครงการ เพ่ือจะได้ทราบผลว่าแต่
ละโครงการที่ได้ท าไป มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โครงการใดควรด าเนินการต่อไป 
โครงการใดต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะท าไปแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับประชาชน   
  ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการจัดให้มีโครงการอบรมให้กับประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจรับงานจ้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประชาคมเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตามความเป็นจริง มีการทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือให้ตรงตาม
แผนงาน  
  ด้านบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรในแต่ละภาคส่วนให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในสาย
งานของแต่ละบุคคล เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่มีมาจัดการล าดับความส าคัญของ
ปัญหาความต้องการต่างๆ และก าหนดตัวชี้วัดของผลที่ได้จากการน าปัญหาความต้องการมาจัดท าเป็น
โครงการบรรจุในแผนพัฒนา ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 

                 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.แกใหญ่ ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา 
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21   พฤศจิกายน  2561 

 

         
              
                 (นายประกาศิต   จันทน์หอม) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

  


