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บทน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม  
และประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา  มีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผล      การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละ   หน่ึงครัง้ภายในเดือนธนัวาคม 

 
ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลวงัทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ
ความเหน็ท่ีได้จากการติดตาม     ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัทองทราบ คณะกรรมการฯหวงัว่า
รายงานผลการติดตามฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพฒันาท้องถ่ิน สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กบัประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ      พึงพอใจสูงสุด 
 
 

 
 
 
 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง 
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บทน า 
ตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที่ 6  

พ.ศ. 2552 พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มบีทบาทและอ านาจหน้าทีต่่างๆ เพิม่มากขึน้ ทัง้ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้น
งานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบรหิารจดัการ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม และด้านศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิน่ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมี
อ านาจหน้าทีเ่พิม่มากขึ้น แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กย็งัคงมทีรพัยากรจ ากดั ทัง้ทรพัยากรบุคคล งบประมาณ 
และวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามโปร่งใส และเกดิประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจหน้าที่จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ อนัเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพฒันาทีส่ามารถตอบสนองต่อการท างานเพีอ่พฒันาทอ้งถิน่และสามารถบ่งชีค้วามส าเรจ็ของแผนไดด้ว้ยเหตุผล
ทีม่กีารวางแผนมคีวามส าคญั 5 ประการ คอื 

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
2. ท าใหเ้กดิการยอมรบัแนวความคดิใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ร 



3. ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมาย 
4. เป็นการลดความสญูเปล่าของงานทีซ่ ้าซอ้น 
5. ท าใหเ้กดิชดัเจนในการด าเนินงาน 
ดงันัน้ การวางแผน คอื ความพยายามทีเ่ป็นระบบ (System attempt) เพื่อตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏบิตัทิีด่ี

ทีสุ่ดส าหรบัอนาคต เพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุผลทีป่รารถนา จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น แมว้่าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมี
แผนพฒันาท้องถิน่ที่ดเีท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่เกดิขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเรจ็ของแผนพฒันาทอ้งถิน่ได ้“ระบบติดตาม” จงึเป็นเครื่องมอืส าคญัทีช่่วยในการปรบัปรุงประสทิธภิาพใน
การด าเนินงาน รวมถงึ “ระบบประเมินผล” ทีค่อยเป็นตวับ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้ในการปรบัปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 
 การตดิตามและการประเมนิผลถอืได้ว่าเป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที ่“การติดตาม” (monit0ring) หมายถงึ กจิกรรมภายในโครงการซึง่ถูกออกแบบมา เพือ่ใหข้อ้มลู
ป้อนกลับ (Feedbck) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มรีะบบตดิตามของโครงการแลว้ ย่อมสง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้ในการด าเนินงานใหลุ้ล่วง ค่าใชจ่้าย
โครงการสูงเกนิกว่าทีก่ าหนดไว ้กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดร้บัประโยชน์หรอืไดร้บัน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 
เกดิปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสยีเวลาในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏบิตังิานภายใน
หน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกนัข้ามหากโครงการมรีะบบตดิตามที่ดแีล้ว จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการใช้ต้นทุน (Cost-
effective) ด าเนินงานดา้นต่างๆ เป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุ
ปัญหาที่เกดิขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา การตดิตามดูความสามารถในการเข้าถงึโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การตดิตามดูประสทิธภิาพในการด าเนินงานของสว่นต่างๆ ในโครงการและการเสนอวธิีการปรบัปรุง
การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากเสยีค่าใชจ่้ายสูง และก่อใหเ้กดิความยุ่งยากซบัซ้อนในทางปฏบิตัิ อย่างไรกต็ามในความเป็นจรงิแลว้ขึน้อยู่
กบัความจ าเป็น 
และทรพัยากรทีม่อียู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าการวางระบบตดิตามไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องแบกรบัภาระ
ต้นทุนทีสู่งหรอืมคีวามซบัซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมรีะบบตดิตามทีอ่าศยัพนักงาน ชัว่คราวเพยีงคนเดยีว โดย
ม ี
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หน้าที่จดัท ารายงานการตดิตามประจ าไตรมาส หรอืในบางโครงการอาศยัพนักงานเต็มเวลาเพยีงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชีย่วชาญในการท าการศกึษาตดิตามเพื่อจะเลอืกใชว้ธิตีามทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชต้้นทุนสูงสุดใน
สว่นของ  
 “การประเมินผล” นัน้ เป็นสิง่หนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการเช่นเดยีวกบัการตดิตาม เพราะผลทีไ่ดร้บัจากการ
ประเมนิจะใช้ในการปรบั แก้ไข การขยายขอบเขต หรอืการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการ
ประเมนิ การประเมนิผลแผนงานจงึเป็นสิง่ที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มกีารปฏบิตัหิรอืไม่ อย่างไร อนัเป็น
ตวัชีว้ดัว่าแผนหรอืโครงการทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้นัน้ใหผ้ลเป็นอย่างไร น าไปสูค่วามส าเรจ็ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
หรือไม่ อีกทัง้การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 



(งบประมาณ) เพยีงใด ซึ่งผลที่ได้จากการตดิตามและประเมนิผลจงึเป็นขอ้มูลย้อนกลบั ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรบัปรุงและการตดัสนิใจต่อไป นอกจากนี้การประเมนิผลยงัถอืเป็นกระบวนการตดัสนิคุณค่าและการตดัสนิใจอย่าง
มหีลกัเกณฑโ์ดยใชข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 
 ดงันัน้แล้วการตดิตามและประเมนิผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพฒันาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกลของการขบัเคลื่อนเสรมิสรา้งระบอบประชาธปิไตยในทอ้งถิน่เพราะว่าการด าเนินการใดๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายไดร้บัการตรวจตดิตามโดยคณะกรรมการทีถู่กจดัตัง้ขึน้กต็ามหรอืจากการตดิตามการประเมนิผล
โดยหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ประชาชนในทอ้งถิน่ลว้นเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส เป็นกระบวนการทีบ่อกถงึการบรรลุเป้าหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต การบรกิารหรอืความพงึพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย แผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา การวางแผนพฒันาสีปี่ 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาขององคก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถงึ เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ้29 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดย
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่จะตอ้งด าเนินการ 

1. ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
2. ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัตัง้แต่วนั
รายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดย
อย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

ดงันัน้ เพื่อให้การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง เป็นไปด้วยความ
ถูกตอ้งตามระเบยีบดงักล่าว คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง จงึได้
ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564) ขึน้ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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1. ความส าคญัของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
เมื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดด้ าเนินการประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 -2565 และการน า

แผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ การจ่ายขาดเงนิสะสม 
งบประมานอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวธิีการอื่นๆ เมื่อมกีารใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวตัถุประสงค์มากน้อยเพยีงใดก็คอืการใช้
วธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 ขอ้ 4 องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจตัง้งบประมาณใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ต้องเป็นภารกจิทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หเ้งนิอุดหนุนตามกฎหมาย และต้อง
ไม่มลีกัษณะเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงนิอุดหนุนต้องได้รบัประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกิจหลกัตามแผนพฒันาท้องถิน่ที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหน็สมควรใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุน ใหน้ าโครงการขอรบัเงนิอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุ
ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ และตัง้งบประมาณไวใ้นหมวดเงนิอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เตมิ หา้มจ่ายจากเงนิสะสม ทุนส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู้ 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ้ 25 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้แผนพฒันาสี่ปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เตมิ รวมทัง้วางแนวทางเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันา
สีปี่ 
 

2. วตัถปุระสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
1. เพื่อให้การตดิตามการประเมนิผลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้
2. เพือ่ใหก้ารตดิตามการประเมนิผลบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว้ 
3. เพือ่รูถ้งึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทองและแกไ้ขไดต้รงกบั

ปัญหาทีเ่กดิ 
4. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนิน งานของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
5. เพือ่ใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะผูบ้รหิารในการจดัท าแผนพฒันาในปีต่อไป 
6. เพือ่การตดัสนิใจทีจ่ะขยายโครงการหรอืยุตโิครงการ 
 

3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
ขัน้ตอนท่ี 1 
แต่งตัง้คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล



แผนพฒันาทอ้งถิน่  และใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่เลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอกีหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการตามขอ้ 28 ให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการติดตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ้ 29 (1) 

ขัน้ตอนท่ี 3 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้าการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผย
ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในสิ้นเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 
(3) 

ขัน้ตอนท่ี 4 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พรอ้มกัน

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  
โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2558  ขอ้ 14  (5) 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 สิง่ทีจ่ะท าใหก้ารตดิตามและประเมนิผลใหม้ปีระสทิธภิาพกค็อืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินการตดิตามประเมนิผล
ตามทีก่ล่าวไปและในระเบยีบวธิกีารตดิตามและประเมนิผล  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดงันี้ 
  7.1  การประเมนิผลในเชงิปรมิาณ 
  (1)  แบบตวับ่งชีใ้นการปฏบิตังิาน  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0810.3/ว 2931   ลง
วนัที ่15  พฤษภาคม  2562   
  (2)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดงันี้ 
    แบบที ่ 1   แบบการก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    แบบที ่ 2   แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    แบบที ่ 3/1   แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (3)  ขอ้มลูในระบบ  e-plan  (www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/


  7.2  การประเมนิผลในเชงิคุณภาพ 
  เครื่องมอืที่ใช้  คอืแบบส ารวจความพงึพอใจ  ในการวดัผลเชงิคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มกีารประเมิน
ความพงึพอใจ  ซึง่การประเมนิความพงึพอใจท าใหท้ราบถงึผลเชงิคุณภาพในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมอืทีใ่ช่ในการประเมนิความพงึพอใจ  มดีงันี้ 
    แบบที่  3/2   แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 
    แบบที่  3/3   แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัทองในแต่ละยุทธศาสตร ์
    แบบที่  3/4   แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลวงัทอง (ใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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  7.3  การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ 
  ก าหนดให้ผู้รบัผดิชอบโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการตดิตามโครงการโดยผูร้บัผดิชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล  หรอื  คณะกรรมการ  หรอืคณะท างาน  ก าหนดแบบและวธิกีารตดิตามและประเมนิได้ตาม
ความเหมาะสม  และสรุปปัญหา – อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคดิเหน็ 
 
5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1)  ท าใหรู้ว้่าการน านโยบายไปปฏบิตัมิสีมรรถภาพในการจดัการและบรหิารมากน้อยเพยีงใด 
  2)  เห็นจุดส าคญัที่จะต้องปรบัปรุงแก้ไขอย่างชดัเจน  ทัง้วตัถุประสงค์ของแผนงาน  ขัน้ตอนการปฏบิตัิ  
ทรพัยากรทีต่้องใช ้  ช่วงเวลาทีจ่ะต้องกระท าใหส้ าเรจ็  ซึ่งจะท าใหแ้ผนงานมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัใิห้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดบัการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
เพยีงใด  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์บางส่วน        
การเปลีย่นแนวทางการปฏบิตั ิ หรอืการเปลีย่นแปลงหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการน าโครงการไปปฏบิตั ิ เป็นตน้ 
  4)  ท าใหท้ราบว่ามาตรการหรอืกจิกรรมทีใ่ชอ้ยู่มขีอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพร่องดงักล่าวเกดิจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบตัิให้
บรรลุวตัถุประสงคย์ิง่ขึน้ 
  5)  ท าให้ทราบว่าขัน้ตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านัน้เกิดจากสาเหตุอะไร        
เมื่อทราบขอ้มูลทัง้หมด  การประมวลผลจะเป็นเครื่องมอืส าหรบัในการปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานของแผนงานใหม้ี
ความกระจ่างชดั  เพือ่ขจดัปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอน 
  6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths)  และจุดอ่อน  (weaknesses) อะไรบ้าง       
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการ
วเิคราะหจ์ะน าไปสูก่ารพฒันาแผนงานใหม้คีวามเหมาะสม   
  7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบตัแิละผู้สนับสนุนการประเมนิผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิบรรลุวตัถุประสงค์เพยีงใด  มปัีญหาและอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขโครงการหรอืไม่  (ผู้สนับสนุน       
ทางการเงนิม ี2 สว่น  คอื  ผูส้นบัสนุนการเงนิแก่โครงการ  เพือ่ใหก้ารน าโครงการไปปฏบิตัปิระสบผลส าเรจ็และส่วน  



ที่สอง  คอื  ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงนิเพื่อท าการประเมนิผลโครงการทัง้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไป
ปฏบิตัแิละผูส้นบัสนุนทางการเงนิ  เพือ่ท าการประเมนิผลต่างๆ)   
  8)  การประเมนิจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดรเิริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ      
ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวเ้พยีงใด  มปัีญหาและอุปสรรคในการด ำเนินงำนอย่างไรบา้ง  และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพยีงใด  และจะตอ้งปรบัปรุงในสว่นใดบา้ง 
  9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิง่ขึ้นหรอืโครงการใดมปัีญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหา
ของสงัคม    ควรจะยุตโิครงการเสยีเพื่อลดความสูญเสยีให้น้อยลง  หรอืในกรณีทีม่โีครงการที่มลีกัษณะแข่งขนักบั
การประเมนิผล  จะท าใหท้ราบว่าโครงการใดมปีระสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินกาต่อไป     สว่นโครงการทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็  หรอืใหผ้ลตอบแทนน้อยกว่ามากกค็วรยกเลกิทิง้เสยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
การติดตามและการประเมินผล 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-7- 
รายละเอียดการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อบต.วังทอง 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 

โอนเพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

ผูกพัน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) 

งบกลำง งบกลำง 
เงินสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 
- 216,606.00 0.00 0.00 0.00 57,897.00 158,709.00 

งบกลำง งบกลำง 
เงินสมทบกองทนุเงิน

ทดแทน 
- 7,510.00 0.00 0.00 0.00 7,356.00 154.00 

งบกลำง งบกลำง เบีย้ยงัชีพผูสู้งอำย ุ - 7,473,600.00 0.00 0.00 0.00 3,309,900.00 4,163,700.00 

งบกลำง งบกลำง เบีย้ยงัชีพควำมพิกำร - 2,412,000.00 0.00 0.00 0.00 986,400.00 1,425,600.00 

งบกลำง งบกลำง รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั 

เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จ

บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน

ทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 
375,120.00 0.00 0.00 0.00 373,920.00 1,200.00 



งบกลำง งบกลำง รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั 
โครงกำรอดุหนนุกองทนุ

ประกนัสขุภำพ 
112,000.00 0.00 0.00 0.00 102,168.00 9,832.00 

งบกลำง งบกลำง เงินส ำรองจ่ำย - 167,449.00 60,000.00 0.00 0.00 195,300.00 32,149.00 

งบกลำง งบกลำง เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 25,600.00 74,400.00 

รวมหมวดงบกลำง 10,864,285.00 60,000.00 0.00 0.00 5,058,541.00 5,865,744.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

กำรเมือง) 

ค่ำตอบแทน

ประธำนสภำ/รอง

ประธำนสภำ/สมำชิก

สภำ/เลขำนกุำรสภำ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 1,713,600.00 0.00 606,800.00 0.00 303,576.00 803,224.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

กำรเมือง) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน

เลขำนกุำร/ที่ปรกึษำ

นำยกเทศมนตรี นำยก

องคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบล 

- 86,400.00 0.00 10,780.00 0.00 20,903.00 54,717.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

กำรเมือง) 

ค่ำตอบแทนพิเศษ

นำยก/รองนำยก - 42,120.00 0.00 0.00 0.00 12,285.00 29,835.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

กำรเมือง) 

เงินเดือนนำยก/รอง

นำยกองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 

- 514,080.00 0.00 67,000.00 0.00 148,788.00 298,292.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

กำรเมือง) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ

ต ำแหน่งนำยก/รอง

นำยก 
- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 12,285.00 29,835.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,398,320.00 0.00 684,580.00 0.00 497,837.00 1,215,903.00 

งำนวำงแผน

สถิติและ

วิชำกำร 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 355,320.00 0.00 352,000.00 0.00 0.00 3,320.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 1,828,140.00 220,000.00 
1,022,000.0

0 
0.00 467,700.00 558,440.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

ขำ้รำชกำร หรือ

พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 

- 90,120.00 0.00 0.00 0.00 45,330.00 44,790.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง - 168,000.00 0.00 88,780.00 0.00 42,000.00 37,220.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 606,600.00 0.00 0.00 0.00 299,280.00 307,320.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 48,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 

งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 204,480.00 0.00 0.00 0.00 96,480.00 108,000.00 



งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 355,320.00 0.00 355,320.00 0.00 0.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 39,900.00 0.00 0.00 0.00 20,610.00 19,290.00 

งำนก่อสรำ้ง 
เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 240,060.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00 107,160.00 

งำนก่อสรำ้ง 
เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 

งำนก่อสรำ้ง 
เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

ขำ้รำชกำร หรือ

พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 

- 21,300.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 9,300.00 

งำนวำงแผน

สถิติและ

วิชำกำร 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 214,800.00 0.00 0.00 0.00 102,360.00 112,440.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 1,436,100.00 229,000.00 410,080.00 0.00 203,040.00 1,051,980.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

ขำ้รำชกำร หรือ

พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 

- 6,120.00 0.00 0.00 0.00 3,330.00 2,790.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง - 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 452,160.00 0.00 0.00 0.00 214,800.00 237,360.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 72,000.00 0.00 0.00 0.00 24,330.00 47,670.00 

งำนควบคมุ

ภำยในและกำร

ตรวจสอบ

ภำยใน 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 355,320.00 0.00 355,320.00 0.00 0.00 0.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 260,640.00 0.00 0.00 0.00 120,720.00 139,920.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 4,344,960.00 0.00 748,920.00 0.00 1,473,900.00 2,122,140.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 
เงินประจ ำต ำแหน่ง - 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 
เงินวิทยฐำนะ - 294,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 168,000.00 



งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 1,278,120.00 0.00 0.00 0.00 603,240.00 674,880.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 24,480.00 0.00 0.00 0.00 9,240.00 15,240.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 297,900.00 0.00 297,900.00 0.00 0.00 0.00 

งำนสวสัดิกำร

สงัคมและสงัคม

สงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 341,160.00 0.00 0.00 0.00 153,960.00 187,200.00 

งำนสวสัดิกำร

สงัคมและสงัคม

สงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 130,800.00 0.00 0.00 0.00 61,740.00 69,060.00 

งำนสวสัดิกำร

สงัคมและสงัคม

สงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 0.00 24,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 

งำนก ำจดัขยะ

มลูฝอยและ

ส่ิงปฎิกูล 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนกังำน

จำ้ง - 432,000.00 0.00 15,000.00 0.00 171,000.00 246,000.00 

งำนก ำจดัขยะ

มลูฝอยและ

ส่ิงปฎิกูล 

เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ

พนกังำนจำ้ง - 48,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 29,000.00 

งำนก่อสรำ้ง 
เงินเดือน (ฝ่ำย

ประจ ำ) 

เงินเดือนขำ้รำชกำร 

หรือพนกังำนส่วน

ทอ้งถิ่น 

- 614,160.00 0.00 0.00 0.00 281,820.00 332,340.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 14,685,960.00 473,000.00 
3,729,320.0

0 
0.00 4,741,780.00 6,687,860.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบำ้น - 48,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 27,000.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตร 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ขำ้รำชกำร/พนกังำน/

ลกูจำ้งประจ ำ 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 28,000.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบำ้น - 96,000.00 0.00 93,000.00 0.00 2,500.00 500.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติ

รำชกำรอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- 20,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบำ้น - 66,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 



งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำตอบแทน 

เงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตร 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ขำ้รำชกำร/พนกังำน/

ลกูจำ้งประจ ำ 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 16,200.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนกำร

ปฏิบติังำนนอกเวลำ

รำชกำร 
- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติ

รำชกำรอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตร 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ขำ้รำชกำร/พนกังำน/

ลกูจำ้งประจ ำ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตร 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ขำ้รำชกำร/พนกังำน/

ลกูจำ้งประจ ำ 
20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 21,800.00 28,200.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบำ้น - 270,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 198,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติ

รำชกำรอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- 30,000.00 282,720.00 277,520.00 0.00 35,200.00 0.00 

รวมหมวดค่ำตอบแทน 750,000.00 372,720.00 380,520.00 0.00 251,300.00 490,900.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร 1,132,000.00 292,000.00 0.00 0.00 649,000.00 775,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำร

รบัรองและพิธีกำร - 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 3,274.00 46,726.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีและ

ประชุมประชำคมหมู่บำ้น 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรจดักำรเลือกตัง้ 500,000.00 220,000.00 0.00 0.00 698,443.00 21,557.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

โครงกำรเตรียมกำรรบัเสด็จ

ฯ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 



รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำใชส้อย 

ค่ำบ ำรุงรกัษำและ

ซ่อมแซม 
- 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 59,590.00 410.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

จดัท ำแผนท่ีภำษีและส่ิง

ปลกูสรำ้ง 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร 10,000.00 110,000.00 0.00 0.00 54,000.00 66,000.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

ค่ำใชจ้่ำยเดินทำงไปรำชกำร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำใชส้อย 

ค่ำบ ำรุงรกัษำและ

ซ่อมแซม 
- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 4,940.00 35,060.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำใชส้อย 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร 324,000.00 105,000.00 0.00 0.00 175,710.00 253,290.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข

อบุติัเหตทุำงถนนช่วง

เทศกำล 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 58,000.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรฝึกอบรม อปพร. 

เพื่อรกัษำควำมปลอดภยัใน

ชีวิตและทรพัยสิ์น 

0.00 150,000.00 0.00 0.00 111,300.00 38,700.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ที่

กูช้ีพ อบต.วงัทอง First 

Responder (FR) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรศนูยอ์ำสำสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อป

พร.ตซต.) 
285,120.00 0.00 282,720.00 0.00 2,400.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำใชส้อย 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำใชส้อย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 



รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

ค่ำพวงมำลยั ดอกไมส้ด 

กระเชำ้ดอกไม ้พวงมำลำ 

ผำ้ประดบั 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,390.00 7,610.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ 929,150.00 0.00 0.00 0.00 349,410.00 579,740.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำใชส้อย 
ค่ำบ ำรุงรกัษำและ

ซ่อมแซม 
- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรธนำคำรขยะ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรรณรงคแ์ละกำร

ป้องกนัโรค 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและชุมชน 

ค่ำใชส้อย 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำ

บริกำร ผูช้่วยเจำ้พนกังำน

ธุรกำร 
0.00 108,000.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 

งำนส่งเสริมและ

สนบัสนนุควำม

เขม้แข็งชุมชน 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรกิจกรรมวนัสตรี

สำกล 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนส่งเสริมและ

สนบัสนนุควำม

เขม้แข็งชุมชน 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรวนัผูสู้งอำย ุ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนกีฬำและ

นนัทนำกำร 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรกีฬำตำ้นยำเสพติด 

(วงัทองเกมส)์ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนศำสนำ

วฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 

ค่ำใชส้อย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

โครงกำรประเพณีวนั

สงกรำนต ์
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 



รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรซ่อมแซมถนนลกูรงั

ภำยในต ำบลวังทอง 0.00 700,000.00 0.00 0.00 686,000.00 14,000.00 

งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรส่งเสริมสนบัสนนุ

กำรด ำเนินงำนศูนย์

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำร

เกษตรประจ ำต ำบล 

28,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,400.00 

งำนส่ิงแวดลอ้ม

และ

ทรพัยำกรธรรม

ชำติ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรคลองสวยน ำ้ใส 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งำนส่ิงแวดลอ้ม

และ

ทรพัยำกรธรรม

ชำติ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรปรบัปรุงภมูิทศัน์

ภำยในต ำบล 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งำนส่ิงแวดลอ้ม

และ

ทรพัยำกรธรรม

ชำติ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรปลกูป่ำเฉลิมพระ

เกียรติ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนส่ิงแวดลอ้ม

และ

ทรพัยำกรธรรม

ชำติ 

ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรปฏิบติัรำชกำรที่

ไม่เขำ้ลกัษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น 

ๆ 

โครงกำรอนรุกัษ์พนัธุกรรม

พืชอนัเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริสมเด็จพระ

กนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ี

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งำนกิจกำร

ประปำ 
ค่ำใชส้อย 

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึ่งบริกำร 

ค่ำจำ้งเหมำผูจ้ดมำตรวดั

น ำ้ประปำ 204,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 114,000.00 

งำนกิจกำร

ประปำ 
ค่ำใชส้อย 

ค่ำบ ำรุงรกัษำและ

ซ่อมแซม 
- 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 291,000.00 9,000.00 

รวมหมวดค่ำใชส้อย 4,147,670.00 2,255,000.00 362,720.00 0.00 3,713,457.00 2,326,493.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ
ค่ำวสัดุ 

วสัดวุิทยำศำสตรห์รือ

กำรแพทย ์

วสัดอุปุกรณป้์องกนักำรติด

เชือ้ไวรสัโคโรนำ 384,500.00 0.00 0.00 0.00 384,500.00 0.00 



งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ วสัดสุ ำนกังำน - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 43,150.00 6,850.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ วสัดงุำนบำ้นงำนครวั - 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 20,380.00 9,620.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ 

วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อ

ล่ืน 
- 60,000.00 86,520.00 0.00 0.00 61,688.46 84,831.54 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ 

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร ่ - 20,000.00 300,000.00 0.00 0.00 317,700.00 2,300.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 13,650.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำวสัดุ วสัดสุ ำนกังำน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 12,330.00 17,670.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำวสัดุ 

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,690.00 310.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำวสัดุ วสัดกุ่อสรำ้ง - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

ค่ำวสัดุ วสัดเุครื่องแต่งกำย - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำวสัดุ วสัดสุ ำนกังำน - 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำวสัดุ วสัดงุำนบำ้นงำนครวั - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำวสัดุ 
วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนระดบัก่อน

วยัเรียนและ

ประถมศึกษำ 

ค่ำวสัดุ วสัดงุำนบำ้นงำนครวั - 1,034,748.00 0.00 0.00 
98,023.7

0 
344,181.66 592,542.64 



งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำวสัดุ 
วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อ

ล่ืน 
- 50,000.00 82,000.00 0.00 0.00 60,000.00 72,000.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำวสัดุ 
วสัดวุิทยำศำสตรห์รือ

กำรแพทย ์ - 50,000.00 851,000.00 0.00 0.00 860,170.00 40,830.00 

งำนกีฬำและ

นนัทนำกำร 
ค่ำวสัดุ วสัดกุีฬำ - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำวสัดุ วสัดสุ ำนกังำน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,400.00 600.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำวสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 53,730.00 46,270.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำวสัดุ วสัดกุ่อสรำ้ง - 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 299,210.10 789.90 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำวสัดุ 
วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำวสัดุ วสัดคุอมพิวเตอร ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,890.00 110.00 

งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
ค่ำวสัดุ วสัดกุำรเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนกิจกำร

ประปำ 
ค่ำวสัดุ วสัดอุื่น - 20,000.00 80,000.00 0.00 0.00 99,994.00 6.00 

รวมหมวดค่ำวสัด ุ 2,159,248.00 1,609,520.00 10,000.00 
98,023.7

0 
2,617,364.22 1,043,380.08 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 80,951.30 69,048.70 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรโทรศพัท ์ - 125,600.00 0.00 0.00 0.00 43,008.65 82,591.35 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 3,020.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 32.27 59,967.73 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรโทรศพัท ์ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งำนกิจกำร

ประปำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ - 500,000.00 0.00 0.00 0.00 297,328.22 202,671.78 

รวมหมวดค่ำสำธำรณูปโภค 900,600.00 0.00 0.00 0.00 423,300.44 477,299.56 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้เกำ้อี ้ขนำด 

67x68x102-111 

cm. 

0.00 44,500.00 0.00 0.00 44,500.00 0.00 



งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้เกำ้อี ้ขนำด 

67x68x125-134 

cm. 

0.00 11,900.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้เกำ้อีป้ระชุม 

(ประธำน) ขนำด 

69x69x116-125 

cm. 

0.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้เกำ้อีป้ระชุม (สมำชิก) 

ขนำด 69x70x100-

109 cm. 

0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้ชุดโต๊ะท ำงำนนำยก+

เกำ้อี ้ขนำด 

200x93x76 cm. 

0.00 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้โต๊ะท ำงำนรองนำยก+

ประธำนสภำ 

140x68x76 cm. 

0.00 84,500.00 0.00 0.00 84,500.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน 

จดัซือ้โต๊ะประชุมแบบไม้

ปำรติ์เคิลเคลือบเมลำมีน

อย่ำงดี 
0.00 89,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
ค่ำครุภณัฑ ์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรต์ัง้

โต๊ะ 44,000.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 20.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำครุภณัฑ ์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรต์ัง้

โต๊ะ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,990.00 10.00 

งำนบริหำรงำน

คลงั 
ค่ำครุภณัฑ ์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์

หรือ LED ขำวด ำ 
2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ส ำหรบังำน

ประมวลผล 
110,000.00 0.00 0.00 0.00 109,950.00 50.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องพมิพแ์บบฉีด

หมึกพรอ้มติดตัง้ถงัหมึก

พิมพ ์(Ink Tank 

printer) 

21,500.00 0.00 0.00 0.00 21,450.00 50.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑว์ิทยำศำสตร์

หรือกำรแพทย ์
รถเข็นชนิดนอน 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูเ้หล็ก 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน โต๊ะท ำงำน 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง ค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรต์ัง้

โต๊ะ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,990.00 10.00 

รวมหมวดค่ำครุภณัฑ ์ 264,900.00 396,900.00 0.00 0.00 649,860.00 11,940.00 

งำนบริหำร

ทั่วไปเกี่ยวกบั

ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 
ขดุเจำะบ่อบำดำลหมู่ที่ 8 

บำ้นเหล่ำหลวงใต ้ขนำดผ่ำ
500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 



อตุสำหกรรม

และกำรโยธำ 

ศนูยก์ลำง 6 นิว้ ลึก 100 

เมตร 

งำนไฟฟ้ำและ

ประปำ 

ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งระบบ

ประปำหอสงู (แบบลกูบอล) 264,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำต่อเติมหรือ

ดดัแปลงอำคำร หรือ

ส่ิงปลกูสรำ้งต่ำง ๆ 

โครงกำรต่อเติมหอ้งกองช่ำง 37,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปกำร 
โครงกำรเทพืน้ คสล.รอบเมรุ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 

หมุ่ 6 
184,000.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 

หมู่ 1 
200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 

หมู่ 8 
236,000.00 0.00 0.00 0.00 236,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำย

น ำ้ คสล.ภำยในหมู่บำ้น หมู่ 

2 

198,000.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 0.00 

งำนก่อสรำ้ง 
ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสรำ้ง 

ค่ำก่อสรำ้งส่ิง

สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำย

น ำ้ คสล.ภำยในหมู่บำ้น หมู่ 

9 

198,000.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 0.00 

รวมหมวดค่ำที่ดินและส่ิงก่อสรำ้ง 2,017,000.00 0.00 0.00 0.00 1,753,000.00 264,000.00 

งำนบริหำร

ทั่วไป 
เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

อดุหนนุองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหำยำเสพติดลดปัญหำ

อำชญำกรรม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งำนป้องกนัและ

บรรเทำสำ

ธำรณภยั 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 

อดุหนนุกิ่งกำชำดอ ำเภอ

บำ้นดงุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งำนระดบัก่อน

วยัเรียนและ

ประถมศึกษำ 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 
เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 1,819,200.00 0.00 0.00 0.00 447,300.00 1,371,900.00 

งำนบริกำร

สำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุ

อื่นๆ 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 

โครงกำรพระรำชด ำริดำ้น

สำธำรณสขุ 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 

งำนกีฬำและ

นนัทนำกำร 
เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 
เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งำนศำสนำ

วฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 

เงินอดุหนนุ 
เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 
เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 



งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
เงินอดุหนนุ 

เงินอดุหนนุส่วน

รำชกำร 

โครงกำรศึกษำเรียนรู ้

แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

ในพืน้ท่ีอ  ำเภอบำ้นดงุ 
25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุ 2,139,200.00 0.00 0.00 0.00 562,300.00 1,576,900.00 

ขอ้มลู ณ 19/04/2565 
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ลงชื่อ บุญธรรม เอื้อนไธสง ประธานกรรมการ   ลงชื่อ อนุรกัษ์ ดุงศรแีกว้ กรรมการ  ลงชื่อ ประยรู เขม็ศรรีตัน์ กรร
รมการ 
    (นายบุญธรรม  เอือ้นไธสง)                         (นายอนุรกัษ์ ดุงศรแีกว้)                (นายประยรู  เขม็ศรรีตัน์) 
        ประธานสภา อบต.                             สมาชกิสภา อบต.หมู่ 6                 สมาชกิสภา อบต.หมู่ 2 
 
 
 
ลงชื่อ ประทปี แมน้พยคัฆ ์กรรมการ    ลงชื่อ ทองพนู กองเกดิ กรรรมการ     ลงชื่อ เขม็ทอง  พนัท่อน กรรมการ     
    (นายประทปี  แมน้พยคัฆ)์                (นายทองพูน  กองเกดิ)                      (นายเขม็ทอง  พนัท่อน)                           
       ประชาคม หมู่ที ่7                         ประชาคม หมู่ที ่6                    ผอ.โรงเรยีนบา้นก าแมดค าเจรญิ 
 
 
 

ลงชื่อ เจตพล เกษแกว้ กรรมการ               ลงชื่อ วรีะชยั ศรบีุญเรอืง กรรมการ                         
          (นายเจตพล  เกษแกว้)                            (นายวรีะชยั  ศรบีุญเรอืง)              
           ผอ.โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ                           ผูอ้ านวยการกองช่าง                                            
 
 



 
 

ลงชื่อ  วชิติ วงปัตตา  กรรมการ 
                                       (นายวชิติ  วงปัตตา) 

         ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล 
(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่
ด าเนินการเหมาะสมถูกตอ้งหรอืไม่  มคีวามล่าชา้เกดิขึน้หรอืไม่ 

 (2)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตร์

ประเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรฐับาล  ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ 
(คสช.)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา  แนวทางการพัฒนา  
นโยบายผูบ้รหิาร  รวมทัง้ปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนและชุมชน 

(3)  ความพอเพียง  (adequacy) 
  การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นความโครงการทีม่คีวามจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  และแกไ้ขปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นชุมชน  และสามารถด าเนินการไดต้ามอ านาจหน้าทีข่องทอ้งถิน่  โดยค านึงถงึงบประมาณของทอ้งถิ่น 
  (4)  ความก้าวหน้า  (Progress) 
  พจิารณาถงึความกา้วหน้าในอนาคตของทอ้งถิน่  โดยพจิาณา 

 1) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 



 มโีครงสร้างพื้นฐานที่ด ี มถีนนในการสญัจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภยั  ประชาชนมนี ้าใช้ในการ
อุปโภค – บรโิภคทุกครวัเรอืน  ประชาชนมไีฟฟ้าใชค้รบทุกครวัเรอืน  และมไีฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มแีหล่งน ้า
ในการเกษตรพอเพยีง 
   2)  ดา้นงานสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
   เดก็ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกคน  ผูสู้งอายุ  ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส ์ ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการดูแล
อย่างทัว่ถงึอาชพีมคีวามเขม็แขง็  โรคตดิต่อ  โรคระบาด  โรคอุบตัใิหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดขีึน้  มทีีอ่ยู่อาศยั
ทีม่สีภาพมัน่คงแขง็แรง  ประชาชนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง 
   3)  ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
   ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  ปลอดพนนั  อบายมุข  
และการทะเลาะววิาท 
   4)  ดา้นเศรษฐกจิ  พาณิชยการและการท่องเทีย่ว 
   มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ  การพาณิชยกรรมเพิม่มากขึ้น  มกีารท่องเที่ยวในท้องถิน่มากยิง่ขึน้  
ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้  และเพยีงพอในการด าเนินชวีติ 
   5)  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   ทรพัยากรธรรมชาตไิม่ถูกท าลาย  สภาพแวดลอ้มในชุมชนดขีึน้  ปราศจากมลภาวะทีเ่ป็นพษิ  ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกก าจดัอย่างเหมาะสม  ปรมิาณน ้าเสยีลดลง  การระบายน ้าดขีึน้ 
   6)  ดา้นศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
   ศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ยงัคงอยู่และไดร้บัการส่งเสรมิอนุรกัษ์สู่คน
รุ่นต่อไป  ประชาชน  เดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่มจีติส านึก  เกดิความตระหนกั  และเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์  
ฟ้ืนฟู  และสบืสานภูมปัิญญาและคุณค่าความหลากหลายดา้นวฒันธรรม  ทัง้ทีเ่ป็นชวีติ  ค่านิยมทีด่งีาม  และความ
เป็นไทย  รวมทัง้ได้เรยีนรู้ความส าคญั  รู้จกัวถิีชีวติ รู้ถึงคุณค่าของประวตัิศาสตร์ในถ้ องถิน่   ความเป็นมาและ
วฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อนัจะสร้างความภูมใิจและจติส านึกในการรกัษาวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สบืไป 
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  (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ตดิตามและประเมนิโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวตัถุประสงค์หรอืไม่มผีลกระทบ
เกิดขึ้นหรอืไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพอใจหรอืไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรอืไม่  งบประมาณถูกใชไ้ปอย่างประหยดัและคุม้ค่า  ทรพัยส์นิของ  เช่น วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ ถูกใชไ้ปอย่าง
คุม้ค่า  มกีารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม  มกีารปรบัปรุงหรอืไม่ 
  (6)  ประสิทธิผล (effectiveness) 
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรอืไม่ 
  (7)  ผลลพัธแ์ละผลผลิต (outcome and output) 
  ประชาชน  หมู่บา้น  ไดร้บัอะไรจากการด าเนินโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ซึ่งส่งผลไปถงึการ
พฒันาจงัหวดั  ภูมภิาพและระดบัประเทศ 



  (8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  (process evalution) 
  เป็นการประเมนิถงึผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมและหน่วยงานมราเกี่ยวขอ้ง  โดยพจิารณาถงึผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน  สงัคม  สภาพแวดลอ้ม  สิง่แวดลอ้ม  ธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ  ว่ามผีลกระทบเกดิขึ้นอย่างไร 
สาเหตุจากอะไร  ประเมนิผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ  กระบวนการเหมาะสม  ถูกตอ้งหรอืไม่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 3  
ผลการวิเคราะหก์ารติดตาม 

และประเมินผล 
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  



(คะแนนเตม็ 20 คะแนน  ได ้20 คะแนน) 
1.  การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 

 (คะแนนเตม็ 15 คะแนน  ได ้15 คะแนน) 
2. ยุทธศาสตร ์(คะแนนเตม็ 65 คะแนน) 

2.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้8 คะแนน) 
2.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้9 คะแนน) 
2.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   (คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้9 คะแนน) 
2.4 วสิยัทศัน์   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน)  
2.5 กลยุทธ ์  (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
2.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ ์  (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์  (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
2.8 แผนงาน   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
2.10 ผลผลติ/โครงการ   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
2.11  

(รวมคะแนนเตม็ 100 คะแนนท่ีได้ 92 คะแนน) 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้10 คะแนน) 
1. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้8 คะแนน) 
2. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้9 คะแนน) 
3. แผนงานและยุทศาสตรก์ารพฒันา 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน  ได ้10 คะแนน) 
4. โครงการพฒันา   (คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 

5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสูง่บประมาณไดถู้กตอ้ง  
      (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์20 ปี   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
      (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 



5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ภายใตห้ลกั         
ประชารฐั   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 

-23- 
5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)    
      (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.10 มปีระมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ   (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้4 คะแนน) 
5.11 มกีารก าหนดตวัชีว้ดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
      (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
5.12 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  (คะแนนเตม็ 5 คะแนน  ได ้5 คะแนน) 
 

(รวมคะแนนเตม็ 100 คะแนนท่ีได้ 85 คะแนน) 
 

 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ในแผนพัฒนาประจ าปี 2563 นัน้ สามารถประเมิน
ประเมนิผลในเชงิคุณภาพ ไดด้งันี้ 
1.ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา ฯ รอ้ยละ 
2.2 ซึ่งถอืว่าเป็นการพฒันาในด้านโครงสร้างพื้นฐานการบรหิารการคมนาคมที่สะดวก มกีารซ่อมแซมถนนลูกรงั
ภายในต าบล ครบทัง้ 9 หมู่บา้นและมกีารก่อสร้างถนนลูกรงั มกีารปรบัปรุงพืน้ที่ก่อสร้างส านักงาน อบต.แห่งใหม่ 
และขุดเจาะน ้าบาดาลส านักงาน อบต. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคขยายไฟฟ้าแรงสูงพรอ้มหมอ้แปลงส านักงาน 
อบต.แห่งใหม่ มกีารก่อสรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ 1-9 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าใชอ้ย่างเพยีงพอ 
2.ด้านการพฒันาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
      การพฒันาด้านเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดร้้อยละ 0.4 มกีารด าเนินการส่งเสรมิอาชพีเพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มอาชพีและเกษตรกรต่างๆ ภายใน
ต าบล ผ่านโครงการการเนื่องมาจากพระราชด ารใินพระบาทสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติพระบรมราชนิีนาถและโครงการ
ศูนยส์าธติคนตน้แบบพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา มกีารฝึกอบรมและสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง มกีาร
สง่เสรมิสนบัสนุนศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรและอนุรกัษ์พนัธป์ลาน ้าจดืพรอ้มปล่อยกุง้ เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถประกอบอาชพีและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
3.ด้านการพฒันาด้านสงัคม 
      การพฒันาทางด้านคนและสงัคมขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ไดร้อ้ยละ 3.3 มกีารพฒันาและสงเคราะหก์ารจ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูต้ดิเชื้อเอดส ์การป้องกนั
และปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ มกีารฝึกอบรมวนิยัจราจร สง่เสรมิพฒันา
กลุ่มสตรวีงัทอง อุดหนุนงานรฐัพธิ ีงานประเพณีและศาสนาพธิ ีส่งเสรมิการจดัระเบยีบชุมชน การรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มกีารฝึกซ้อมแผนพฒันาป้องภยั อบต.วงัทอง ฝึกอบรมทบทวน
เจา้หน้าทีกู่ช้พีกู้ภยัต าบลวงัทอง การลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า ป้องกนั
และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชานทีเ่กดิจากสาธารณภยั ต่าง ๆ 



4.ด้านการพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ไดร้อ้ยละ 0.8 ไดด้ าเนินโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิฯ และการส่งเสรมิ ปรบัปรุง
ทศันียภาพภูมทิศัน์ภายในต าบลวงัทอง 
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5.ด้านการพฒันาด้านการศึกษาและวฒันธรรม 
      การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัทองสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ไดร้อ้ยละ 2.6 ถอืเป็นการใหบ้รกิารประชนในระดบัหนึ่ง องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลวงัทองไดใ้หค้วามส าคญักบัชุมชนในดา้นการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนในเขตต าบลวงัทอง ทัง้ 
3 โรงเรยีนโดยไดส้่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณ โครงการอาหารกลางวนั โครงการอาหาร(เสรมิ)  ลว้นเป็นโครงการ
พฒันาคนตัง้แต่ระดบัปฐมวยัและการแขง่ขนักฬีาเยาวชนทอ้งถิน่สมัพนัธต์า้นยาเสพตดิ อุดหนุนการแขง่ขนักฬีากลุ่ม
โรงเรยีน กฬีาสขีองนักเรยีน และด้านประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง ได้ให้
ความส าคญักบัโรงเรยีน ชุมชนในการสบืทอดวฒันธรรมประเพณีภายในท้องถิ่นโดยด าเนินการส่งเสรมิสนับสนุน 
สามหายไปจากชุมชนเพือ่สบืทอดวฒันธรรมประเพณีเหล่านัน้ ประเพณีรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุในวนัสงกรานต ์ฯลฯ ให้
คงไวใ้หลู้กหลานเรยีนรูแ้ละสบืทอดต่อไป 
6.ด้านการพฒันาด้านสาธารณสุข 
      การพฒันาด้านสาธารณะสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัทอง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รอ้ยละ 1.3 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัทองไดใ้ห้ความส าคญักบัชุมชนในการอุดหนุนกองทุนประกนั
สุขภาพ วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น เพื่อป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ ใหป้ระชาชนใน
ทุกพืน้ทีทุ่กหมู่บา้น ตลอดทัง้อ านวยความสะดวกความอยู่ดมีสีุขใหก้บัประชาชนในต าบล 
7.ด้านการพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
      การพฒันาดา้นการบรหิารงบจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง สามารถพฒันา
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ร้อยละ 3.1 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากร การเดนิทางไปราชการ การอบรมเพิ่ม
ประสทิธภิาพบุคลากร ส่งเสรมิบุคลากรใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมพีฒันาอย่างต่อเนื่อง มกีารปรบัปรุงพฒันาและจดัหา
เครื่องมอืเครื่องใช ้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการและการให้บรกิารประชาชน มี
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
 
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
      1.สบืเนื่องจากการสอบบรรจุแขง่ขนับุคคลเขา้รบัราชการขาดมาตรฐานตามทีค่ณะกรรมการกลาง อบต. ก าหนด
จึงท าให้เจ้าหน้าที่ในสายงานผู้ปฏิบตัิมตี าแหน่งว่าง เป็นจ านวน 7 ต าแหน่ง ท าให้การปฏิบตัิงานท าได้แค่เพยีง
ประคองใหผ้่านไป ไม่สามารถแข่งขนัหรอืท างานในเชงิรุกมากนัก มเีจา้หน้าทีไ่ม่ครบทุกงานเนื่องจากมอีตัราก าลงั
น้อย ท าใหม้ปัีญหาดา้นการท างานเกดิปัญหาที่ซบัซ้อนเขา้ไปอกี เจา้หน้าทีต่้องรบัผดิชอบหลายต าแหน่งท าให้การ
ท างานลา้ชา้ 
      2.กฎระเบยีบฯ ขอ้บงัคบัมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคบั 
โดยเฉพาะการจดัซือ้จดัจา้งเป็นตน้ 



      3.งบประมาณในการด าเนินงานมน้ีอยไม่เพยีงพอในการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
      4.การด าเนินงานล่าชา้ไม่ทนัต่อการแกไ้ขปัญหาและความเดอืดรอ้นของประชาชน 
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สรปุผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา จะต้องมกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ด าเนินการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทอ้งถิน่ ในระดบัหมู่บา้นและทัง้ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระดบัต าบล อ าเภอ 
เนื่องจากในเขตองค์กรการบรหิารส่วนต าบลนัน้ ชาวบ้านซึ่งมปีฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนักบัสภาพแวดล้อมภายใต้
สงัคมที่เป็นทัง้ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบนั การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการทัง้ภายนอกและภายใน 
โดยผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มมดีงันี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรอบปัจจยัหรอืขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อทอ้งถิน่ 
เช่น สภาพเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง กฎหมาย สงัคม สิง่แวดลอ้ม วเิคราะหเ์พื่อใหเ้กดิการบูรณาการร่วมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกนี้ เป็นการระบุ
ถงึโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะตอ้งด าเนินการและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดผลการวเิคราะหด์งันี้ 

1.1 โอกาส (o : opportunity) 
(1)  ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถ

ผลกัดนันโยบายอย่างต่อเนื่อง 
(2)  กระแสทางสงัคมเกี่ยวกับคุ้มครองสทิธิขัน้พื้นฐานทางการเมอืงของประชาชน ท าให้ประชาชน

เรยีกรอ้งและเขา้มามสีว่นร่วมในการแกปั้ญหา 
(3)  ระบบขอ้มลูขา่วสาร เทคโนโลยทีีไ่รพ้รมแดน ท าใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัรูข้อ้มลูข่าวสารที่

รวดเรว็เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
(4)  ไดร้บัการสนนัสนุนจากรฐับาล เช่น โครงการต าบลละ 5 ลา้น หมู่บา้นละ 2 แสน 
(5)  มศีูนยด์ ารงธรรมระดบัอ าเภอ ระดบัทอ้งถิน่ 

1.2 อปุสรรค (T : Threat)  
(1) อยู่ไกลจากจงัหวดั ท าใหใ้ชเ้วลานานในการตดิต่อกบัจงัหวดั 
(2) บรกิารทางภาครฐัหลายอย่างยงัเขา้ไม่ถงึ เช่น การท าบตัรผูพ้กิารงานทะเบยีนและบตัร 



(3) มปัีญหาการพฒันาบรเิวณคาบเกี่ยวระหว่าง ระหว่างหน่วยงานทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่ในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ 

(4) ปัจจุบนัองค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลขนาดกลาง มงีบประมาณ
จ ากดัเมื่อเทยีบกบัภารกจิหน้าทีต่่างๆ ตามกฎหมายทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกจิถ่ายโอนฯ ตามนโยบายทอ้งถิน่ นโยบายจงัหวดัและนโยบายรฐับาล 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ ปัจจยัใดเป็นจุดแขง็หรอื

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ก าหนดการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในโดยการวเิคราะห ์ตรวจสอบ ตดิตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อวเิคราะหถ์งึจุด
แขง็และจุดอ่อน โอกาส ขอ้จ ากดั ซึง่มรีายละเอยีดผลการวเิคราะหด์งันี้ 

2.1 จดุแขง็ (S : Strength) 
(1) ประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน มคีวามพร้อมที่จะให้ความร่วมมอืกบัทางราชการในการพฒันาท้องถิ่น

ตนเอง 
(2) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้ามสีว่นร่วมในการเสนอปัญหา 
(3) ประชาชนยงัยดืมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
(4) ประชากรสว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ฯลฯ 
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(5) มกีารประสานความร่วมมอืระหว่างองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกบัสว่นราชการในพืน้ที่ 
(6) มคีวามสงบไม่ค่อยจะมปัีญหา ดา้นความปลอดภยัและดา้นมลพษิ 
(7) ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนพฒันาฯ รวมทัง้การน าแผนไปสูก่ารปฏบิตัแิละ

เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ในการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(8) ผูน้ าหมู่บา้นใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(9) มรีะบบประปาเพิม่ขึน้ท าใหม้นี ้าใชอุ้ปโภคบรโิภคตลอดทัง้ปี 

  (10)  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง มศีกัยภาพเพยีงพอทีร่องรบัการบรกิารสาธารณะและแกไ้ข
ปัญหา  ความเดอืดรอ้นของประชาชน 

(11)  มศีูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 5 แห่งสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
(12)  มวีดั 12 แห่ง 
(13)  มศีูนยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารในหน่วยงาน ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสาร 
(14)  หมู่บา้นในเขตต าบลวงัทองมหีอกระจายข่าวประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในหมู่บา้นไดร้บัทราบ  

ขอ้มลูขา่วสาร 
(15)  มกีองทุนในหมู่บา้น 
(16)  มกีลุ่มอาชพีแม่บา้น  
(17)  เป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกลช้ดิกบัประชาชนทราบปัญหาความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

2.2 จดุอ่อน (W :Weakness) 
(1) คนในวยัท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมอืงและต่างประเทศ 



(2) ครวัเรอืนที่ยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด
รายได ้
(3) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพือ่ด าเนินการดา้นเศรษฐกจิของชุมชนในรปูของกลุ่มอาชพีอย่าง
เขม้แขง็ 
(4) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทองเป็นต าบลทีอ่ยู่ห่างไกลจากตวัเมอืง ขา้วของราคาแพง เพราะตอ้ง
น ามาจากแหล่งอื่น จงึมกีารบวกราคาค่าขนสง่เขา้ไปอกี เช่น น ้ามนั เสือ้ผา้ นุ่งห่ม ฯลฯ 
(5) สถานศกึษาในต าบลมเีฉพาะโรงเรยีนสงักดั สพฐ. ระดบัประถมศกึษา และมโีรงเรยีนขยายโอกาศ
ถงึมธัยมศกึษาตอนตน้เพยีงแห่งเดยีว 
(6) องค์การบรหิารส่วนต าบลวงัทอง ขาดบุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะด้านอยู่ 6 ต าแหน่ง ได้แก่ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน , เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, นายช่างโยธา, 
บุคลากร, นกัวชิาการเกษตร  
(7) ไม่มตีลาดสดทีด่ าเนินการโดยสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัทอง 
(8) ไม่มโีรงงานหรอืบรษิทัใหญ่ๆ เพือ่จา้งคนในทอ้งถิน่  
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การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน  
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ 
ดำเนินงาน 



ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
  1. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  2. มกีารประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  3. มกีารจดัประชุมอย่างสม ่าเสมอ 
  4. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  5 .มคีณะกรรมการแผนพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่าง 
     แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ส่วนท่ี 2 การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
  1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัท าแผน 
  2. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัของการพฒันาทอ้งถิน่ 
  3. มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
  4. มกีารก าหนดเป้าหมายของการพฒันาทอ้งถิน่ 
  5. มกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา 
  6. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันา 
  7. มกีารก าหนดรปูแบบการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

 
 

(ลงชื่อ)    วชิติ  วงปัตตา    ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
          ( นายวชิติ  วงปัตตา ) 
  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

           
 
 
 

        (ลงชื่อ)    ชยัรตัน์  พลิาวลัย ์   ประธานคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
              ( นายชยัรตัน์  พลิาวลัย)์ 
     นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

           
 

 
 

 
 



 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
สรปุผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
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สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม  



        ในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง ไดด้ าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ  ที่บรรจุ
ไวใ้นแผนพฒันาประจ าปี 2563 เพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในทอ้งถิน่ได ้คดิ
เป็นรอ้ยละ 13.5  ซึ่งถอืว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาตามแผนงาน โครงการทีบ่รรลุไวใ้นแผนพฒันาท้องถิน่      
(พ.ศ.2561-2565) ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง มขีอ้จ ากดัในงบประมาณในการด าเนินงาน จงึไม่สามารถน า
แผนงาน โครงการ มาพฒันาใหค้รอบคลุมไดทุ้กสาขาการพฒันา 

 
 

-ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการตาม กิจกรรม/โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

รายการ 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
 

 
 
คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 
 

จำนวนงบประมาณท่ี 
เบิกจ่ายจริง (บาท) 

(เดือนตุลาคม – มีนาคม) 
-งบประมาณรายจ่ายประจ าประปี 2564 
 

39,442,683 .00 
   

20,268,740 .00 51 

รวม 39,442,683.00 
 

20,268,740 .00 51 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวม 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมโีอกาสในการพฒันา คอื มกีารประสานงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน  และประชาชนในพืน้ทีใ่นการร่วมคดิร่วมท า ร่วมรบัผดิชอบและร่วมแกไ้ขปัญหาดว้ยกนั ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐับาลตามโครงการต่างๆ ทีจ่ดัสรรใหก้บัหมู่บา้น แต่ยงัมอีุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก คอือยู่
ไกลจากจงัหวดั บรกิารภาครฐัหลายอย่างยงัเขา้ไม่ถงึ ท าใหไ้ม่ไดร้บัความสะดวกในการตดิต่อกบัจงัหวดั การพฒันา
บรเิวณคาบเกีย่วยงัไม่สามารถด าเนินการได้ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุีดแขง็ในการพฒันา คอื ประชาชน ผูน้ าหมู่บา้น มคีวามพรอ้มทีจ่ะใหค้วาม
ร่วมมอื ชุมชนเขม้แขง็ไดร้บับรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานครบถว้น ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ มสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีอากาศบรสิุทธิ ์ไม่มมีลพษิ แต่กม็จุีดอ่อน คอื คนในวยัท างาน คนหนุ่มสาว
อพยพไปหาท างานในเมอืงและต่างประเทศ ครวัเรอืนทีย่ากจนสว่นใหญ่ประชาชนประกอบอาชพีทางการเกษตร
เพยีงอย่างเดยีวท าใหข้าดรายได ้ท าใหไ้ม่มกีารจา้งงานในพืน้ทีห่ลงัจากฤดกูาลเกบ็เกีย่วแลว้เสรจ็ 
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