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ค าน า 
 

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตาม 

ที่ตั ้งเป้าหมายไว้ซึ ่งข้อมูลที ่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวม  ว่าประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่และน าผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ใน
การตัดสินใจก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นใน
ครั้งต่อไป   

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆจากการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จากการด าเนินงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)   
ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนา
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญสารบัญ                                               
      หน้า 

                                     

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑ ๑ บทน าบทน า         ๑  
           ความส าคัญของการติดตาม         ๒ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                   ๓      
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล              ๓ 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล        ๔ 
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล      ๖ 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล       ๗ 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล       ๗       
 

           ส่วนที่ ส่วนที่ ๒ ๒ การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล                
           สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา      ๙ 
 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      ๑๐       
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓ ๓ ผลการวเิคราะหก์ารติดตามและประเมินผลผลการวเิคราะหก์ารติดตามและประเมินผล  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล       ๑๑ 

 
           ส่วนที่ ส่วนที่ ๔ ๔ สรุปผลกาติดตามและประเมินผลสรุปผลกาติดตามและประเมินผล     
 แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง   ๑๙ 
 แบบที่ ๒ การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ   ๒๐ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป              ๒๐ 
 ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (ระบบ e-plan)         ๒๐ 
 ส่วนที่ ๓ การน าแผนสี่ปีมาบรรจุในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๒๑ 
 ส่วนที่ ๔ การใช้จ่ายข้อบัญญัติในงบประมาณ ๒๕๖๑      ๒๒ 

(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)          
 บทสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ              3๕ 
               
 
 
 
 
 

  
  
  



 
 

  
 
  

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๑ ๑ บทน าบทน า 
 

ความเป็นมา 

   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ก าหนดให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา ซึ่งหมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสี่ปี ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับ
การวางแผนพัฒนาในประเทศไทย ที่ผ่านมา มีหน่วยงานด าเนินการใน การด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่หลาย
หน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแต่ก็ยัง พบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ าซ้อน และไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการรวมทั้งศักยภาพใน
พ้ืนที่  

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง   
 

 การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่น
ดียิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการ
พัฒนาซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ                                                                        

 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561       
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 



 
 

 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสี่ปี  

และกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำรรำยจ่ำยเพ่ิมเติม       
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม  งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจและงบประมำณรำยจ่ำยด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ  เมื่อมีกำรใช้
จ่ำยงบประมำณก็ต้องมีกำรตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณว่ำด ำเนินกำรไปอย่ำงไรบ้ำง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใดก็คือกำรใช้วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

กำรน ำแผนไปจัดท ำงบประมำณนี้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณ  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำงบประมำณกำรรำยรับ  และประมำณกำรร่ำย
จ่ำย และให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลังรวบรวมรำยงำนกำรเงินและสถิติต่ำงๆ ของทุกหน่วยงำนเพ่ือใช้ประกอบกำร
ค ำนวณขอตั้งงบประมำณเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

ระเบียบกระทรงงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภำยใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตำมกฎหมำย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 



 
 

 
(๒)  ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จำกโครงกำรที่จะ

ให้เงินอุดหนุน 
(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรอันเป็นภำรกิจหลักตำมแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นท่ีจะต้องด ำเนินกำรเอง และสถำนะทำงกำรคลังก่อนที่จะพิจำรณำให้เงินอุดหนุน 
(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ ขอรับเงินอุดหนุน ให้น ำ

โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงำนดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และตั้งงบประมำณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ห้ำมจ่ำยจำกเงินสะสมทุนส ำรอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหำไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำสี่ปีเป็นกรอบใน
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และงบประมำรรำยจ่ำยเพิ่มเติม  รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี   

กล่ำวอีกนัยหนึ่งควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ท ำให้ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดควำมชัดเจนที่ท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ  
โครงกำร  กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งอำจเกิดจำกองค์กร  บุคลำกร  สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่ กำร
ปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ
ประชำชนและน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะ
มำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบในกำรด ำเนินกำร ขยำย
โครงกำร งำนต่ำงๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำมลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดี 
ขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรขยำย
แผนงำน  โครงกำร งำนต่ำงๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือ ให้เกิดกำร
พัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรติดกตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็งและมี
ควำมยั่งยืน  เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง     
 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๒.๑  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ    
  ๒.๒  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

๒.๓  เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานและความพึงพอใจของ 
       ประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๒.๔  เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
  ๒.๕  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   
                            มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์ 
 
 



 
 

     การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอว่าบรรลุวัตถุประสงค์  
                          และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 

4.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   6   ด้าน   ดังนี ้
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม    
    แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 

5.  ผู้ร่วมติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตต าบลนางร า คณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนำ  
สมำชิกสภำ  ประชำชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
 

6.  พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
  ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 
7.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
  ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 
8.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้ องถิ่น   ตำมระเบี ยบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ดังนี้   

ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

(๑) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน     
(๒) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
 
 



 
 

โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีก
หนึ่งคนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร   

กรรมกำรตำมข้อ ๒๘ ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมนผล

แผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้

จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  
และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศ
ไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคม
ของทุกปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น  พร้อมกันประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิด
ประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือน
ตุลำคมของทุกปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

        
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 



 
 

9. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

9.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ย วข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รำยละเอียดตำมหัวข้อที่ ๓ ข้ำงต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศ
ไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคม
ของทุกปี โดยสำมำรถติดตำมเป็นรำยไตรมำสและรำยหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมำสที่  ๑ (เดือน  ตุลำคม – ธันวำคม)  

(๒)  ไตรมำสที่  ๒   (เดือน  มกรำคม – มีนำคม) 
   (๓)  ไตรมำสที่  ๓   (เดือน  เมษำยน – มิถุนำยน)  

(๔)  ไตรมำสที่  ๔   (เดือน  กรกฎำคม – กันยำยน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลำคม  –  มีนำคม        
   (๒)  เดือน  เมษำยน – กันยำยน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือใช้ในกำร
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนำที่ได้ก ำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่ำวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมำณ  และข้อมูลเชิงคุณภำพ  มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญในกำรน ำมำหำค่ำและผลของประโยชน์ที่ได้รับจำก
แผนพัฒนำ  เป็นแบบสอบถำม  แบบวัดคุณภำพแผน  แบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำ
เพ่ือควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร  แบบตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รำยงำน  เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติ  และกำรหำผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีกำรติดตำมและประเมินผล โดยด ำเนินตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ อัน
ได้แก่แผนพัฒนำ  แผนกำรด ำเนินกำร  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  กำรลงนำมในสัญญำ  กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  เอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร ทรัพย์สินต่ำงๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภำพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่ำงไร  

 



 
 

อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือตรวจดูว่ำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตำมที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด ำเนินกำรออกแบบกำรติดตำมประเมินผล  เริ่มจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรน ำ

ข้อมูลมำวิเครำะห์  เปรียบเทียบ  กำรค้นหำผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร ผลกระทบต่อองค์กรสอบถำม
ข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร  น ำมำวิเครำะห์ปัญหำ  สรุปผลเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำ   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสี่ปี  แผนกำร

ด ำเนินกำร  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  เอกสำรกำรเบิกจ่ำย  ภำพถ่ำย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสำรกำร
ด ำเนินโครงกำรจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถำมประชำชนในพื้นท่ี 

 

10. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบไปด้วย 
           10.๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที ่๑) 
                  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
แต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 

10.๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แบบที่  ๒)  
                  เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  และสามารถน า 
ไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางร า ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส   
          10.๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑ )  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่  ๓/๑ ) เป็นแบบประเมิน
ตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ มีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง   หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 ๒ )  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
ภาพรวม (แบบที่ ๓/๒ ) เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

๓ )  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่
ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓ )  เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

๑1. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑1.๑  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

 



 
 

๑1.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑1.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๑1.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๑1.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๑1.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว  ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑1.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๑1.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๑1.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ค วร
ยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 

 
 



 
 

  
ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒ ๒ การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

 
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา 
  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑  รายละเอียด  ดังนี ้

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 25๖๑ (ในระบบ e-plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

 

ภารกิจการด าเนินการท่ีได้มาตราฐาน 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 254.0 55.58 208,212,900.00 71.83 5.0 8.06 2,952,800.00 12.29 4.0 33.33 2,245,000.00 85.01 1.0 12.50 530,000.00 58.29 1.0 12.50 530,000.00 58.29 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

85.0 18.60 20,575,000.00 7.10 26.0 41.94 2,270,000.00 9.45 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม 22.0 4.81 23,960,000.00 8.27 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และ
ท่องเท่ียว 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

25.0 5.47 8,530,000.00 2.94 5.0 8.06 420,000.00 1.75 1.0 8.33 59,789.70 2.26 1.0 12.50 59,789.70 6.58 1.0 12.50 59,789.70 6.58 

6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

71.0 15.54 28,595,300.00 9.86 26.0 41.94 18,384,160.00 76.51 7.0 58.33 336,143.63 12.73 6.0 75.00 319,392.38 35.13 6.0 75.00 319,392.38 35.13 

รวม 457.0   289,873,200.00   62.0   24,026,960.00   12.0   2,640,933.33   8.0   909,182.08   8.0   909,182.08   

 

 



 

 
๒.๒ การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
  



 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๓ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผลผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล  
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจอหอ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจอหอ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)  คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น  
 
 

 
 

 



 

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให         
ขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงานตามแบบตวับ่งช้ีการปฏบิัตงิาน 



 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได ้ ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๔ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลจอหอ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)  
     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
     ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕)  
     ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕)  
     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธ์ (๕)  
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
     ๓.๘ แผนงาน (๕)  
     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  

รวม ๑๐๐  

 
 
 
 

 

 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 ๑๐ 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 ๗ 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 ๗ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 ๑๐ 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 ๖๐ 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) ๕ 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) ๕ 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) ๓ 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) ๕ 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          แห่งชาติ   
(5) ๓ 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) ๔ 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) ๕ 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

          ภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) ๓ 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) ๕ 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) ๕ 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) ๔ 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) ๕ 

รวมคะแนน 100 94 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวม
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 

497 
 

- - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รวมเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) 
และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๒๕๖๑ 

๑๐๘ ๓๘.๑๗ - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

6๒ 12.47 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐ – 
กันยายน ๒๕๖๑) รวมแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) และโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๑ 

49 79.03 5 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีแรกงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๔๐.๗๔  จะต้องรีบด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ..................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................. ...... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 

************************** 
 
 
 
   

หมายเหตุ   ให้แต่ละส านัก/กอง ด าเนินการกรอกข้อมูล 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



 

 

ส่วนท่ี ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  

  สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖1 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
      ค าชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ    

 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   



 

 
แบบที่ ๒  การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

 
       แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ค าชี้แจง : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.             องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ           .                                                
๒.  รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม) 
 

ส่วนที่  ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี ในระบบ e-plan 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

254 208,212,900.00 257 211,617,000.00 257 210,593,650.00 257 207,619,700.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 30 5,195,000.00 31 5,255,000.00 31 5,255,000.00 31 5,255,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 71 28,595,300.00 71 29,746,300.00 71 30,897,300.00 71 32,048,300.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 25 8,530,000.00 25 8,530,000.00 25 8,530,000.00 25 8,530,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

55 15,380,000.00 54 15,205,000.00 54 15,205,000.00 54 15,205,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

22 23,960,000.00 22 23,960,000.00 22 23,960,000.00 22 23,960,000.00 

รวม 457 289,873,200.00 460 294,313,300.00 460 294,440,950.00 460 292,618,000.00 

 
 

 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    ส่วนที่ ๓ การน าแผนสี่ปีมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 24,026,960.00 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 2,952,800.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 18,384,160.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 420,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 25 2,170,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

0 0.00 

รวม 62 24,026,960.00 
 
และน ามาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
8,883,900.๐๐ รวมทั้งหมดเป็น 79 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,958,060.00 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 8,883,900.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 18,384,160.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 420,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 25 2,170,000.00 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

0 0.00 

รวม 79 29,958,060.00 
* หมายเหตุ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 

 



 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๑ 
 

ล าดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 

1 

เงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน) #1 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 
15 ต าบลจอหอ ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

3,820,400.00  
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอย 11 หมู่ 7 

 508,400.00 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง
ประมาณ 260 ม. ตัดถนน 
คสล. 50 ตร.ม.  

รางระบายน้ า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอย 3 หมู่ 8 

 387,700.00 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง
ประมาณ 196 ม.  

รางระบายน้ า 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หลังวัดบ้านหนองออก หมู่ 10 

 771,600.00 ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางประมาณ 
290 ม. ไหล่ทางหินคลุก บด
อัดแน่นกวา้งข้างละ 0.20 ม.  

ถนน ค.ส.ล. 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพกัแบบมีรางตื้น ริม
ถนนรัตนพิธานฝั่งซ้ายทาง หมู่ 
11 

 1,185,100.00 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
0.60 ม. ระยะทางประมาณ 
403 ม. บ่อพัก 40 บ่อ  

ท่อระบายน้ า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หลังเลิศฟาร์ม หมู่ 15 

 100,000.00 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทางประมาณ 100 ม.  

ไฟฟ้าแรงต่ า 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอาชีพเสริม  100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม 
เพื่อเพิ่มพูนรายได ้ 

โครงการฝึกอาชีพ
เสริม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
เยาวชนต่อตา้นยาเสพติด 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก 
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
เพิ่มมากขึ้น  

โครงการฝึกอบรม
จริยธรรมเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

 200,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกให้ เยาวชน
รู้ถึงโทษยาเสพติด และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัสิ่งเสพติด  

แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

 40,000.00 เพื่อสร้างความสามัคคี 
ระหว่างหนว่ยงาน  

โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ์

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง  

แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา 
การการเรียนรู้เหมาะสม กบั
วัย  

แข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า 
แสดงออก  

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการบรรพชาและ
อุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ

 50,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

โครงการบรรพชา
และอุปสมบทเพื่อ



 

ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันวิสาขบูชา  5,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

โครงการวันวิสาขบู
ชา 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวันมาฆบูชา  5,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

โครงการวัน
มาฆบูชา 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 30,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา
เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

 30,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
เด็กในวัยเรียน 

 60,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี ของ
ไทยให้คงอยู่  

ฝึกอบรมจริยธรรม
เด็กในวัยเรียน 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
พื้นที่ 

 30,000.00 เพื่อศึกษาการจัดการ การ 
บริหารการศึกษาและการ 
พ ฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

โครงการทัศน
ศึกษาดูงานนอก 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพ 

 30,000.00 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การศึกษาในทุกดา้น ให้ด ี
ยิ่งขึ้น  

โครงการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา - 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 547,800.00 เพื่อให้บริหารจัดการศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน ต าบลจอ
หอ  

ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ที่อยู่ในพื้นที่ อบต.จอหอ
จ านวน 4 โรงเรียน 

 1,866,900.00 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ มี
สุขภาพแข็งแรง  

ค่าอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนที่อยู่
ในพื้นที่ อบต.จอ
หอจ านวน 4 
โรงเรียน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขต 11 

 569,600.00 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ มี
สุขภาพแข็งแรง  

อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขต 11 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอ
หอ 

 159,060.00 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ มี
สุขภาพแข็งแรง  

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จอ
หอ 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รับ 
ข่าวสารมากขึ้น  

โครงการที่อ่าน
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น 
 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 150,000.00 เพื่อดูแลป้องกันและควบคุม 
การระบาดของ โรค
ไข้เลือดออก  

การรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการรณรงค์ป้องกันและ  100,000.00 เพื่อดูแลป้องกันและควบคุม โครงการรณรงค์



 

คุณภาพชีวิต ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

การระบาดของ โรคพิษสุนัข
บ้า  

ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอาย ุ

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
ผู้สูงอาย ุ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอาย ุ
 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  10,146,800.00 เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ 
ผู้สูงอาย ุ 

จ านวน 1,325 
คน  

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   1,584,000.00 เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้
พิการ  

จ านวน 187 คน  

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ 

 54,000.00 เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์ 

จ านวน 9 คน  

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.จอ
หอ - โรงเรียนบ้านกรูดหนอง
ออก - โรงเรียนบ้านกล้วยจอ
หอ - โรงเรียนบ้านระกาย - 
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 

 2,376,000.00 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.จอ
หอ - โรงเรียนบ้านกรูดหนอง
ออก - โรงเรียนบ้านกล้วยจอ
หอ - โรงเรียนบ้านระกาย - 
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง  

อาหารกลางวัน 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการ อบต.จอหอ สดใส ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม (Big cleanning 
day) 

 100,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีกิจกรรมการดูแล
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
จัดการขยะมูลฝอยของอบต.
จอหอ 

 100,000.00 เพื่อการพัฒนาการ จัดเก็บ
ขยะมูลฝอย  
 
 

มีกิจกรรมการ
จัดเก็บ 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ภายในพื้นทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ 

 50,000.00 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาน้ า เสียใน
ชุมชนและสามารถ วาง
แนวทางป้องกันได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าภายใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
จอหอ 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการป่ารักษ์น้ า  100,000.00 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ า และ
ป่าให้มีคุณภาพ  
 

การอบรมให้
ความรู้โครงการป่า
รักษ์น้ า 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 70,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ด าเนิน 
ชีวิตตามแนวพระราชด าร ิ 

การอบรมให้
ความรู้โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

38. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 

 60,000.00 เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หวัฯ และ สมเด็จพระ
บรม ราชินีนารถ  
 
 
 

1 โครงการ 

39. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดกิจกรรมแสดง
ความอาลยัและถวายเป็นพระ

 110,000.00 จัดกิจกรรมเพื่อแสดง ความ
อาลัยหรือจัด กจิกรรมเพื่อ

1 โครงการ 



 

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช 

เป็น พระบรมราชานุสรณ ์
หรือถวายเป็นพระราช กุศล
แด่พระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมพิลอดุลย
เดช  

40. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร  300,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

1 โครงการ 

41. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของ อบต.จอหอ 

 70,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล 
ถูกต้องและเกิดการเรียนรู้ 
ร่วมกัน  

1 โครงการ 

42. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชุมประชาคม 
หมู่บ้าน 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
 

1 โครงการ 

43. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 200,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ การ
ท างานของระบบแผนที ่ภาษี
และทรัพย์สินให้ดีขึ้น  

ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพ 

44. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
คลังท้องถิ่น 

 160,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารและจัดการด้านงาน 
คลัง  

1 โครงการ 

45. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร การซ้ือหรือการจา้ง 
ขององค์การ บริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ และศูนยบ์ริการ
ข้อมูลท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 5,000.00 เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารในการซ้ือการจา้ง 
ขององค์กรปกครองส่วน
ต าบล  

1 โครงการ 

46. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ
พัสดุ และทะเบยีนทรัพย์สิน 

 80,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ การ
จัดเก็บพัสด ุ 

ระบบบัญช ี

47. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษี และรักษาทรัพย์สิน 

 50,000.00 เพื่อให้ระบบการเก็บรักษา มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

1 โครงการ 

48. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาระบบบัญช ี
คอมพิมเตอร์ (E-LAAS) 

 150,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทาง
ระบบบัญช ี 

ระบบบัญชี E-
LAAS 

49. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการจัดเก็บภาษ ี

 30,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกีย่ว 
ข้องกับการจัดเก็บภาษี ให้มี
ประสิทธิภาพในการ ท างาน
เพิ่มมากขึ้น  
 

1 โครงการ 

50. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
ตามหมู่บ้าน 

 15,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้เสียภาษีในพื้นที ่ 
 

1 โครงการ 

51. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมจริยธรรม
พนักงาน ส่วนต าบล 

 60,000.00 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจและ 
และเสริมสร้างจริยธรรม 
ให้กับบุคลากร  
 

1 โครงการ 

52. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดหมายข่าวเพือ่
ประชา สัมพันธ์ข่าวสารและ
ผลงานของ อบต.จอหอ 

 40,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของ อบต.จอหอ 
อย่างทั่วถึง  

1 โครงการ 



 

53. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ,์ ป้ายแนวเขต  

 80,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์และ ให้
เกิดความชัดเจนใน แนวเขต
ของ อบต.จอหอ  

1 โครงการ 

54. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
อปพร. 

 80,000.00 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ 
ช่วยเหลือตรวจสอบดูแล 
ชุมชนและสังคม  

1 โครงการ 

55. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการรณรงค์ลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม ่

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ในการ
ป้องกันและลด อบุัตเหตุ  

1 โครงการ 

56. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการรณรงค์ลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วง เทศกาล
สงกรานต์ 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ในการ
ป้องกันและลด อบุัตเหตุ  

1 โครงการ 

57. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

 100,000.00 เพื่อแสดงถึงความจึงรักภักด ี
ต่อสถาบันพระมหากษัติย ์ 

1 โครงการ 

58. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง 
ปัญหายาเสพติด 

 50,000.00 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ 
ประชาชนในชุมชนไป ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด  

1 โครงการ 

59. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กรในชุมชน 

 100,000.00 เกิคความสามัคคีและ การ
เรียนรู้ร่วมกัน  

1 โครงการ 

60. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมการจัดท า 
แผนชุมชน 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ใน 
กระบวนการจ าท าแผน 
ชุมชน  

1 โครงการ 

61. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ผู้สูงอาย ุ

 100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ที่ดี
ขึ้น  

1 โครงการ 

62. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมฟื้นฟู
ประสิทธิภาพ ขององค์กรสตรี 

 200,000.00 เพื่อให้สตรีได้เข้ามามีบท 
บาทในการพัฒนาชุมชนใน 
ทุกด้าน  

1 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
ส่วนที่ ๔ การใช้จ่ายข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) (ในระบบ e plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ได้ดังนี ้

 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 

ประจ าเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
อบต.จอหอ  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

ณ วันที ่

- งบกลำง 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 293,000.00 3,800.00 50,000.00 0.00 240,423.00 6,377.00 19/10/2561 

- งบกลำง 
เงินช่วยเหลืองบประมำณ
รำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 

- 0.00 415,000.00 0.00 0.00 415,000.00 0.00 19/10/2561 

- งบกลำง เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ - 10,146,800.00 672,700.00 0.00 0.00 10,819,500.00 0.00 19/10/2561 

- งบกลำง เบี้ยยังชีพคนพิกำร - 1,584,000.00 336,100.00 9,600.00 0.00 1,910,500.00 0.00 19/10/2561 

- งบกลำง 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

- 754,469.00 100.00 252,978.00 0.00 501,493.40 97.60 19/10/2561 

- งบกลำง รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน - 300,000.00 8,000.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 19/10/2561 

- งบกลำง ส ำรองจ่ำย - 1,975,671.00 415,000.00 2,206,522.00 0.00 142,732.49 41,416.51 19/10/2561 

- งบกลำง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 54,000.00 0.00 11,500.00 0.00 42,500.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดงบกลาง 15,107,940.00 1,850,700.00 2,530,600.00 0.00 14,380,148.89 47,891.11 
 
 
 



 

งำนบริหำรทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 1,795,560.00 0.00 51,212.00 0.00 1,743,372.00 976.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

- 90,720.00 0.00 0.00 0.00 90,720.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
นำยก/รองนำยก 

- 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก - 532,080.00 0.00 0.00 0.00 532,080.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 

- 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,509,560.00 0.00 51,212.00 0.00 2,457,372.00 976.00 
 
 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ - 210,840.00 0.00 7,320.00 0.00 203,520.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง - 170,400.00 0.00 18,000.00 0.00 152,400.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 67,640.00 0.00 0.00 0.00 19,990.00 47,650.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 1,308,720.00 0.00 787,134.00 0.00 521,586.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง - 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 360,900.00 0.00 3,400.00 0.00 357,500.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 38,460.00 5,000.00 1,540.00 0.00 41,920.00 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 717,960.00 0.00 4,394.00 0.00 713,566.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำน 

- 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 324,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 216,000.00 108,000.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 36,000.00 0.00 12,000.00 0.00 24,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 993,960.00 0.00 521,700.00 0.00 472,260.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง - 60,000.00 0.00 18,000.00 0.00 42,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 945,480.00 0.00 249,780.00 0.00 695,700.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 108,000.00 0.00 50,500.00 0.00 57,500.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 2,255,880.00 0.00 322,365.00 0.00 1,933,515.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง - 188,400.00 0.00 9,000.00 0.00 179,400.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 891,120.00 0.00 155,400.00 0.00 735,720.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 72,000.00 0.00 28,000.00 0.00 44,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำน 

- 7,620.00 0.00 7,620.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 2,359,140.00 0.00 523,800.00 0.00 1,835,340.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน
จ้ำง 

- 115,680.00 10,245.00 0.00 0.00 125,910.00 15.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 2,089,800.00 0.00 134,900.00 0.00 1,935,142.00 19,758.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง - 246,000.00 0.00 28,726.00 0.00 217,274.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำน 

- 0.00 13,200.00 5,940.00 0.00 7,260.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน - 3,957,720.00 0.00 434,189.00 0.00 3,523,531.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง - 980,040.00 0.00 408,880.00 0.00 571,160.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 18,565,760.00 148,445.00 3,900,588.00 0.00 14,626,194.00 187,423.00 
 
 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 390,000.00 95,680.00 0.00 485,680.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

- 30,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 14,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน - 190,000.00 74,000.00 0.00 0.00 242,000.00 22,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

- 90,000.00 0.00 58,000.00 0.00 25,266.00 6,734.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 330,660.00 0.00 0.00 214,650.00 0.00 116,010.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน - 137,400.00 0.00 70,000.00 0.00 38,500.00 28,900.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 24,730.00 25,270.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 139,140.00 0.00 0.00 47,160.00 1,800.00 90,180.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 
 

- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน - 36,000.00 6,000.00 3,500.00 0.00 38,500.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 86,830.00 0.00 0.00 78,830.00 0.00 8,000.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

- 35,000.00 46,000.00 21,850.00 0.00 59,150.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- 161,620.00 0.00 62,140.00 99,480.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

- 30,000.00 0.00 21,600.00 0.00 8,400.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 3,500.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 247,680.00 0.00 0.00 206,850.00 0.00 40,830.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน - 178,000.00 0.00 26,000.00 0.00 152,000.00 0.00 19/10/2561 



 

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

- 75,000.00 0.00 29,800.00 0.00 45,200.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดค่าตอบแทน 2,349,330.00 221,680.00 338,890.00 1,132,650.00 674,046.00 425,424.00 
 
 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 0.00 493,000.00 0.00 493,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

1. โครงกำรฝึกอบรมจริยธรรม
เยำวชนต่อตำ้นยำเสพติด 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 200,000.00 120,000.00 2,153.91 0.00 317,186.09 660.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ ์ 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ 100,000.00 0.00 423.72 0.00 99,576.28 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กคุณภำพ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 19/10/2561 



 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนนอกพื้นที ่ 30,000.00 0.00 14,568.50 0.00 15,431.50 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรบรรพชำอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั 
เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรประเพณีแห่เทียนพรรษำ 
เนื่องในวันเข้ำพรรษำ 

30,000.00 0.00 29,550.00 0.00 450.00 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรฝึกอบรมจริยธรรมเด็กใน
วัยเรียน 

60,000.00 0.00 718.50 0.00 59,281.50 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันมำฆบูชำ 5,000.00 0.00 4,100.00 0.00 900.00 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันวิสำขบูชำ 5,000.00 0.00 4,518.50 0.00 481.50 0.00 19/10/2561 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย
ประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำย ุ

30,000.00 0.00 6,198.00 0.00 23,802.00 0.00 19/10/2561 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
ในกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 542,000.00 495,000.00 0.00 18,000.00 741,232.78 277,767.22 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรอง
และพิธกีำร 

- 100,000.00 0.00 80,000.00 0.00 14,040.00 5,960.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพระรำชพิธี 
รัฐพิธีส ำคัญต่ำง ๆ 

100,000.00 26,250.00 0.00 0.00 126,250.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 300,000.00 0.00 175,780.00 0.00 77,602.00 46,618.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรจดหมำยข่ำวเพือ่
ประชำสัมพันธข์่ำวสำรและผลงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรจัดกิจกรรมแสดงควำม
อำลัยและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช 

110,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 10,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

โครงกำรประชำสัมพันธข์่ำวสำร
และผลงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอหอ 

0.00 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรป่ำรักน้ ำ 100,000.00 0.00 32,000.00 0.00 67,950.00 50.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดู
งำนตำมแนวทำงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

0.00 250,000.00 12,000.00 0.00 235,683.00 2,317.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกร 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระนำงเจ้ำฯ 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 42,309.50 17,690.50 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ 

160,000.00 278,100.00 108,000.00 0.00 330,051.90 48.10 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 0.00 10,000.00 5,220.00 0.00 4,780.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรอบรมจริยธรรมพนกังำน
ส่วนต ำบล 

60,000.00 0.00 51,918.50 0.00 8,081.50 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 0.00 424,320.00 0.00 0.00 308,969.99 115,350.01 19/10/2561 

งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนของ 
อบต.จอหอ 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรประชุม/อบรม/จัดเวที
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/ต ำบล 

20,000.00 0.00 16,177.16 0.00 1,809.48 2,013.36 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 702,000.00 133,000.00 0.00 54,000.00 729,716.82 51,283.18 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรอง
และพิธกีำร 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,830.00 16,170.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000.00 300,000.00 0.00 490,000.00 0.00 10,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรคลังท้องถิ่น 

160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์รวมข้อมูล
ข่ำวสำรกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระดับ
อ ำเภอและศูนย์บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ ำเภอเมืองจังหวัด
นครรำชสีมำ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 250,000.00 0.00 1,800.00 0.00 151,999.00 96,201.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บ
พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปรับปรุงกำร
จัดเก็บภำษีและรักษำทรัพย์สิน 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Lass) 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดเกบ็
ภำษ ี

30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 73,621.25 6,378.75 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสื่อ
ประชำสัมพันธก์ำรจัดเก็บภำษ ี

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรออกเก็บภำษี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 462.24 14,537.76 19/10/2561 



 

ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

เคลื่อนที่ตำมหมู่บ้ำน 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 39,079.75 60,920.25 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 25,919.45 14,080.55 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร อป
พร. 

80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรรณรงค์ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2561 

30,000.00 0.00 2,000.00 0.00 26,800.00 1,200.00 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรรณรงค์ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2561 

30,000.00 2,000.00 0.00 0.00 31,971.00 29.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 100,000.00 144,125.00 0.00 138,000.00 105,347.50 777.50 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรอง
และพิธกีำร 
 

- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 98,000.00 1,800.00 91,572.00 0.00 8,228.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรที่อ่ำนหนังสือพิมพป์ระจ ำ
หมู่บ้ำน 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 15,000.00 313,600.00 0.00 0.00 13,178.50 315,421.50 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

50,000.00 0.00 20,768.00 0.00 29,232.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
สนับสนุนสถำนศึกษำ 

547,800.00 99,600.00 116,400.00 0.00 531,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 1,560,000.00 498,252.00 0.00 137,999.50 1,920,252.50 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรอง
และพิธกีำร 

- 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 8,400.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 136,860.92 13,139.08 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

2. โครงกำร อบต.จอหอ สดใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ( Big Cleaning Day) 

100,000.00 0.00 40,210.30 0.00 59,789.70 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

3. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 149,963.00 37.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ
จัดกำรขยะมูลฝอยของ อบต.จอหอ 

100,000.00 370,000.00 0.00 0.00 443,622.25 26,377.75 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

5.โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

100,000.00 0.00 24,042.15 0.00 72,686.25 3,271.60 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 1,180,000.00 404,756.00 11,793.91 9,000.00 1,058,114.51 505,847.58 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 80,000.00 0.00 28,772.00 0.00 51,228.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 19/10/2561 



 

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

ป้ำยแนวเขต 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ
ภำยในพื้นทีอ่งค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลจอหอ 

50,000.00 0.00 29,900.00 0.00 20,100.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม - 50,000.00 500,000.00 0.00 0.00 43,158.34 506,841.66 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำร 

- 310,000.00 195,000.00 0.00 8,200.00 0.00 496,800.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของ
ชำติ 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติด 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 21,462.24 28,537.76 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 
 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
องค์กรชุมชน 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผน
ชุมชน 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำย ุ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19,681.50 80,318.50 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนมี
อำชีพเสริม 

100,000.00 0.00 45,000.00 0.00 53,162.20 1,837.80 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

โครงกำรอมรมฟื้นฟูประสิทธภิำพ
ขององค์กรสตรี 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดค่าใช้สอย 10,644,800.00 5,188,803.00 3,230,585.15 1,388,199.50 8,307,935.94 2,906,882.41 
 



 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน - 130,000.00 150,000.00 0.00 0.00 135,215.90 144,784.10 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 12,337.50 57,662.50 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 32,830.00 67,170.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุก่อสร้ำง - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 27,621.95 42,378.05 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - 400,000.00 581,243.19 0.00 495,200.00 470,890.00 15,153.19 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 1,300,000.00 0.00 325,350.00 0.00 826,960.80 147,689.20 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย ์

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 23,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ - 130,000.00 0.00 0.00 0.00 94,163.59 35,836.41 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 67,290.00 32,710.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุสนำม - 0.00 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุอื่น - 20,000.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 14,800.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน - 866,870.00 0.00 90,000.00 0.00 713,652.00 63,218.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,995.00 4,005.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุกำรเกษตร - 0.00 20,000.00 0.00 0.00 11,020.00 8,980.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 12,840.00 47,160.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 260,000.00 90,000.00 0.00 0.00 349,366.00 634.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุอื่น - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน - 20,000.00 0.00 121.00 0.00 19,879.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ - 5,000.00 0.00 4,518.50 0.00 481.50 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุกีฬำ - 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 400.00 0.00 29,600.00 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - 30,000.00 10,000.00 1,570.00 0.00 38,430.00 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ ค่ำอำหำรเสริม (นม) - 1,866,900.00 58,966.00 0.00 531,167.72 1,394,698.28 0.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุกำรศึกษำ - 20,000.00 0.00 815.00 0.00 19,185.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน - 50,000.00 0.00 13,220.00 0.00 36,780.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - 250,000.00 269,159.45 0.00 255,000.00 259,750.00 4,409.45 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - 200,000.00 0.00 101,132.00 0.00 98,868.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 50,000.00 0.00 45,666.50 0.00 4,333.50 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย ์

- 15,000.00 61,270.00 15,010.00 10.00 61,250.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข ค่ำวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกำย - 50,000.00 0.00 35,300.00 0.00 14,700.00 0.00 19/10/2561 



 

และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 65,000.00 25,000.00 8,570.00 0.00 81,430.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน - 134,000.00 0.00 90,284.00 0.00 43,716.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ - 350,000.00 350,000.00 0.00 493,200.00 158,623.90 48,176.10 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 8,460.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุก่อสร้ำง - 400,000.00 930,000.00 0.00 200,000.00 736,570.60 393,429.40 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 61,150.00 38,850.00 19/10/2561 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

ค่ำวัสด ุ วัสดุกำรเกษตร - 200,000.00 0.00 174,537.00 0.00 25,462.20 0.80 19/10/2561 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 7,802,770.00 2,550,838.64 1,011,694.00 1,974,577.72 5,868,830.72 1,498,506.20 
 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ - 800,000.00 0.00 0.00 0.00 713,970.72 86,029.28 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 13,489.53 26,510.47 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

- 36,000.00 0.00 0.00 0.00 8,795.40 27,204.60 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ - 3,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ - 28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

- 96,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100,473.00 527.00 19/10/2561 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

- 10,000.00 0.00 2,424.40 0.00 7,575.60 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 19/10/2561 



 

และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

- 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 47,294.00 2,706.00 19/10/2561 

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 1,078,480.00 5,000.00 2,424.40 0.00 926,598.25 154,457.35 
 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เก้ำอี้ท ำงำน ทรงสูง ขนำดไม่น้อย
กว่ำ กว้ำง 60 x ลึก 0.75 สูง 0.95 
ซม. จ ำนวน 1 ตัว 

0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เก้ำอี้ท ำงำนขนำดกลำงหมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขำชุบเหลก็ ชุบโครเมี่ยม 
จ ำนวน 1 ตัว 

0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เก้ำอี้ท ำงำนทรงเต้ีย หมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขนำดไม่น้อยกวำ่ กว้ำง 
58 x ลึก 67 x สูง 95 ซม. ขำเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม จ ำนวน 3 ตัว 

0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เครื่องแสกนลำยนิ้วมือ พร้อมกลอ้ง
วงจรปิด อุปกรณ์ (ไม่ปรำกฏตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำม
ท้องตลำด) 

0.00 55,533.00 0.00 0.00 55,533.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
ถังน้ ำ แบบไฟเบอรก์ลำส ขนำด
ควำมจุ 2500 ลิตร จ ำนวน 2 ใบ
(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

0.00 19,600.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลำสขนำด 
๑๗ ฟุต พรอ้มเครื่องยนต์และ
อุปกรณ์ประกอบประจ ำเรือ จ ำนวน 
2 ล ำ 

0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 15 
กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง 

0.00 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ

โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวแบบ
ไร้สำย ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอหอ 
 

0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
ตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต จ ำนวน 1 
เครื่อง (ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

0.00 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด
คุณลักษณะพื้นฐำน-บันทึกได้ทั้ง
วิดีโอและเสียง-บีบอัดไฟล์แบบ 
H.264 -รองรับกล้อง 5 ระบบ 
ได้แก่ HD AHD HD TVI HD CVI 
Analog และ IP Camera-ปุ่มกด
หน้ำเครื่องแบบสัมผัส-รองรับกำรดู
ออนไลน์ง่ำยๆ ผ่ำน P2P-รองรับ
กำรดูออนไลน์ผ่ำน FujikoDDNS-
สำมำรถดูออนไลน์ได้หลำยชอ่งทำง 
ได้แก่ เวบบรำวเซอร์ โปรแกรม 
CMS และแอพพลิเคชั่นบนมือถอื
(ไม่ปรำกฏในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้
รำคำตำมท้องตลำด) 

0.00 6,900.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภัณฑ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

- 300,000.00 0.00 33,700.00 0.00 76,270.00 190,030.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เก้ำอี้ท ำงำน ทรงสูง ขนำดไม่น้อย
กว่ำ กว้ำง 60 x ลึก 0.75 สูง 0.95 
ซม. จ ำนวน 1 ตัว 

0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เก้ำอี้ท ำงำนขนำดกลำงหมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขำชุปเหลก็ ชุปโครเมี่ยม 
จ ำนวน 2 ตัว 

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เก้ำอี้ท ำงำนทรงเต้ีย หมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขนำดไม่น้อยกวำ่ กว้ำง 
58 x ลึก 67 x สูง 95 ซม. ขำเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม จ ำนวน 13 ตัว 

0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภัณฑ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

- 250,000.00 0.00 0.00 0.00 173,235.00 76,765.00 19/10/2561 

งำนป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร 

เครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน รำคำเครื่องละ 
13400 บำท จ ำนวน 2 เครื่อง สูบ
น้ ำได้ 1000 ลิตรต่อนำที ขนำด 5 
แรงม้ำ (ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 
1 สำนักงบประมำณ) 

0.00 26,800.00 0.00 0.00 26,800.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เก้ำอี้ท ำงำนทรงเต้ีย หมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขนำดไม่น้อยกวำ่ กว้ำง 
58x ลึก 67x สูง 95 ซม. ขำเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม จ ำนวน 6 ตัว 

0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
 

- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เก้ำอี้ท ำงำนทรงเต้ีย หมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขนำดไม่น้อยกวำ่ กว้ำง 
58x ลึก 67x สูง 95 ซม. ขำเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม จ ำนวน 2 ตัว 

0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัสำธำรณสุข 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว) รำคำ 16000 บำท (ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 
พ.ศ. 2561) 
 

0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 
 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

- 250,000.00 0.00 0.00 0.00 216,321.81 33,678.19 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

เก้ำอี้ท ำงำนทรงเต้ีย หมุนได้มี
ล้อเลื่อน ขนำดไม่น้อยกวำ่ กว้ำง 
58x ลึก 67x สูง 95 ซม. ขำเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม จ ำนวน 3 ตัว 
 

0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

โทรศัพท์ไร้สำยคุณสมบัติ- โทรศัพท์
แบบไร้สำย ระบบคลื่นควำมถี ่2.4 
GHZ - หน้ำจอ LCD ขนำดใหญ่ 
1.8 นิ้ว - แสดงหมำยเลขเรียกเข้ำ 
(Caller ID) ง่ำยต่อกำรทรำบว่ำใคร
เป็นคู่สนทนำ - บันทึกหมำยเลข
โทรศัพท์ได้ 10 หมำยเลข - รองรับ
จ ำนวนสำยเรียกเขำ้ได้ 1 สำย - 
ระบบ Speaker Phone ช่วยให้
สนทนำได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท ์- 
สำมำรถใช้ได้ขณะไฟดับ - ขยำย
เครื่องไร้สำยสูงสุดรวม 6 เครื่อง - 
สินค้ำรับประกัน 1 ปี(ไม่ปรำกฎใน
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำม
ท้องตลำด) 
 

0.00 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

เครื่องเขย่ำไฟฟ้ำ ตะแกรงร่อน 
จ ำนวน 1 ชุดไม่ปรำกฏตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำม
ท้องตลำด 
 

0.00 71,900.00 0.00 71,900.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะจ ำนวน 
1 ชุดไม่ปรำกฏตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำมท้องตลำด 
 

0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
ชุดทดสอบ slum test จ ำนวน 1 
ชุดไม่ปรำกฏตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ใช้รำคำตำมท้องตลำด 

0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ชุดทดสอบก ำลังอัดของแท่ง
คอนกรีต ขนำด 2000 kn200 ton 
จ ำนวน 1 ชุดไม่ปรำกฏตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำม
ท้องตลำด 

0.00 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ชุดทอสอบควำมหนำแน่นของดินใน
สนำม จ ำนวน 1 ชุด ไม่ปรำกฏตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ใช้รำคำตำม
ท้องตลำด 

0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

ชุดหล่อคอนกรีตทรงลูกบำศก์เมตร
ขนำด 15x15x15 ซม. จ ำนวน 5 
ชุดไม่ปรำกฏตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ใช้รำคำตำมท้องตลำด 

0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
ตู้อบดิน ขนำด 95 ลิตร จ ำนวน 1 
ชุดไม่ปรำกฏตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ใช้รำคำตำมท้องตลำด 

0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

- 245,000.00 0.00 2,650.00 0.00 54,655.72 187,694.28 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
เครื่องคลำยกล้ำมเน้ือหลังออกก ำลัง
แขน บ้ำนกล้วย หมู่ที ่2 

0.00 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
เครื่องเดินทนบริหำรไหล่และขำ 
บ้ำนกล้วย หมู่ที่ 2 

0.00 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
เครื่องบริหำรขำและข้อสะโพกแบบ
เหวี่ยงตัว บ้ำนกลว้ย หมู่ที่ 2 

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
เครื่องลดไขมันเสริมกล้ำมท้อง บ้ำน
กล้วย หมู่ที่ 2 
 

0.00 58,500.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ เครื่องลดไขมันเสริมกล้ำมท้อง บ้ำน 0.00 58,500.00 0.00 58,500.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

นันทนำกำร สระธรรมขันธ์ หมู่ที ่8 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
เครื่องวิ่งออกก ำลังขำ บ้ำนกลว้ย 
หมู่ที่ 2 

0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
จักรยำนนั่งปั่นออกก ำลังขำ บ้ำน
กล้วย หมู่ที่ 2 

0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
จักรยำนนั่งปั่นออกก ำลังขำ บ้ำน
สระธรรมขันธ์ หมู่ที ่8 

0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
ชุดเสำโกว์ฟุตซอล จ ำนวน 1 
รำยกำร 

0.00 39,055.00 0.00 39,055.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
ชุดเสำโกว์ฟุตบอล จ ำนวน 1 
รำยกำร 

0.00 59,920.00 0.00 59,920.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬำ 
ชุดเสำแป้นบำสเก็ตบอล จ ำนวน 1 
รำยกำร 

0.00 89,880.00 0.00 89,880.00 0.00 0.00 19/10/2561 

 
รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์

 
1,060,000.00 2,168,138.00 36,350.00 2,066,855.00 621,765.53 503,167.47 

 
 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

รำยจ่ำยเพื่อปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 
 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

รำยจ่ำยเพื่อปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 
 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบักำรศึกษำ 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง อำคำรต่ำง ๆ 

โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำ
เอนกประสงค์ด้ำนหน้ำหอประชุม 
อบต.จอหอ หมู่ที่ 12 
 

2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง อำคำรต่ำง ๆ 
โครงกำรดัดแปลงโรงจอดรถเป็น
ห้องเก็บพัสดุและเอกสำรกองช่ำง 
พื้นที่ใช้สอบประมำณ 28 ตำรำง

0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

เมตร(ตำมแบบที่ อบต.จอหอ 
ก ำหนด) 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง อำคำรต่ำง ๆ 

โครงกำรดัดแปลงอำคำรห้องน้ ำเป็น
ห้องเก็บพัสดุ อบต.จอหอ พื้นที่ใช้
สอยประมำณ 40 ตำรำงเมตร(ตำม
แบบที่ อบต.จอหอ ก ำหนด) 

0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง อำคำรต่ำง ๆ 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรห้องพักเวร
ยำมอบต.จอหอ พื้นที่ใช้สอย
ประมำณ 45 ตำรำงเมตร(ตำมแบบ
ที่ อบต.จอหอ ก ำหนด) 

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงหอถังสูง ขนำด 10 
ลบ.ม. หมู่ที่ 12 บ้ำนสระตำรำช 
ตำมแบบแปลนที ่อบต.จอหอ 
ก ำหนด 

0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 50,000.00 450,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

ค่ำบ ำรุงรักษำ และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

1,500,000.00 0.00 1,361,650.00 0.00 138,350.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล.ซอย
เยื้องทำงเข้ำ อบต.จอหอ บ้ำนกล้วย 
หมู่ที่ 2 ขนำดกวำ้ง 3.00 ม. หนำ 
0.15 ม. ระยะทำง 95 ม.ลงไหล่ทำง
หินคลุกบดอัดแน่นกว้ำงข้ำงละ 
0.20 ม. 
 

0.00 183,600.00 13,600.00 170,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล.บ่อ
ทอง-สนำมกีฬำ บ้ำนกลว้ย หมู่ที่ 2 
ขนำดกวำ้ง 3.50 ม. หนำ 0.15 ม. 
ระยะทำง 215 ม.ลงไหล่ทำงหิน
คลุกบดอัดแน่นกวำ้งข้ำงละ 0.50 
ม. 
 

0.00 497,300.00 30,000.00 0.00 458,900.00 8,400.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล.เลียบ
คลองจำนฝั่งซ้ำย บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 
9 ขนำดกว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.15 
ม. ระยะทำง 265 ม. 
 

0.00 491,300.00 38,300.00 453,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หลัง
วัดหนองออก หมู่ที ่10 บ้ำนหนอง
ออก 
 
 

771,600.00 0.00 241,600.00 0.00 530,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยนุช
จรี บ้ำนระกำย หมู่ที ่6 ขนำดกวำ้ง 
4.00 ม. หนำ 0.15 ม.ระยะทำง 
132 ม.ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ไหล่ทำงหินคลุกบดอัดแน่น หนำ
0.15 เมตร กว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร 
พร้อมก่อสร้ำงทำงข้ำมรำงระบำย
น้ ำ 

0.00 427,500.00 0.00 427,500.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ซอย
ข้ำงปั๊มแก๊ส-กรีนกำร์เด้น บำ้น
ระกำย หมู่ที่ 6 ขนำดกว้ำง 4.00 ม. 
หินคลุกหนำเฉลี่ย 0.15 ม. 
ระยะทำง ประมำณ 469 ม.เสริม
ดินถมบดอัดแน่นสูงเฉลี่ย 0.20 ม. 

0.00 373,100.00 5,600.00 367,500.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.
ส.ล. ริมถนนรัตนพิธำนฝั่งซ้ำยทำง 

1,185,100.00 0.00 326,100.00 859,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

หมู่ที่ 11 บ้ำนกรูด 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.
ส.ล. ซอย 11 หมู่ที่ 7 บ้ำนบึงทับ
ช้ำง 

508,400.00 0.00 39,400.00 469,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.
ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้ำนสระ
ธรรมขันธ ์

387,700.00 0.00 500.00 387,000.00 0.00 200.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก คลองชลประทำน-คลองจำน 
บ้ำนสระตำรำช หมู่ที่ 12 ขนำด
กว้ำง 3.00 ม. หนำ 0.10 ม. 
ระยะทำง 550 ม. 

0.00 170,000.00 2,000.00 0.00 168,000.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

3,691,800.00 0.00 3,159,105.00 0.00 532,500.00 195.00 19/10/2561 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล.เลียบ
คลองประปำ หมู่ที่ 2 บ้ำนกล้วย
ขนำดกวำ้งเฉลี่ย1.80 - 3.00 ม.
หนำ 0.15 ม. ระยะทำงประมำณ 
144 ม. (พื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่ำ 
423 ตร.ม.) ลงไหล่ทำงหินคลุก
เกลี่ยเรียบ หนำ 0.15 ม. กว้ำงเฉลี่ย
ข้ำงละ 0.50 ม. 

0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอย
อำคม ถนนเลียบทำงรถไฟ หมู่ที่ 15 
บ้ำนหนองกระดังงำ ขนำดกว้ำง 
4.00 ม.หนำ 0.15 ม.ระยะทำง
ประมำณ 139 ม.เสริมดินถมบดอัด
แน่นหนำเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมวำง
ท่อลอดค.ส.ล.ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.00 ม.ระยะทำง 
7 ม. 

0.00 166,000.00 0.00 166,000.00 0.00 0.00 19/10/2561 



 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,724,600.00 4,178,800.00 5,447,855.00 7,619,000.00 1,827,750.00 8,795.00 
 
 

งำนบริหำรทั่วไป รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น - 75,000.00 0.00 57,000.00 0.00 18,000.00 0.00 19/10/2561 

รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 75,000.00 0.00 57,000.00 0.00 18,000.00 0.00 
 
 

งำนระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร - 2,376,000.00 97,023.16 23.16 18,023.16 2,454,976.84 0.00 19/10/2561 

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุข
อื่นๆ 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณประโยชน ์

- 0.00 180,000.00 0.00 131,085.00 48,915.00 0.00 19/10/2561 

งำนไฟฟ้ำถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร - 100,000.00 97,793.91 80,000.00 0.00 117,051.35 742.56 19/10/2561 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,476,000.00 374,817.07 80,023.16 149,108.16 2,620,943.19 742.56 
 
 

 



 

แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓ / ๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่   ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ                                                                                                                                                                                                                                      
๒.  วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  วันที่  30 กันยายน ๒๕๖๑ 

ส่วนที่  ๒   ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี   ๒๕๖๑               
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ                    
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ในข้อบัญญัติ 

 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 254 5 5 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 30 1 1 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 26 17 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 25 5 3 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 55 25 13 
6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

22 
 
- 

 
- 

รวม 457 62 39 
 
*หมายเหตุ  ไม่รวมกับจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๑  

ไม่รวมกับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๓  สรุปผลการด าเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอในภาพรวม  (คิดเป็นร้อยละ) 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 10.00 8๙.๓๐ 0.7๐ 

๒. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 14.50 8๕.๐๐ 0.4๐ 

๓. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 15.90 8๓.๕๐ 0.๖๐ 

๔. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 11.40 8๗.๙๐ 0.๗๐ 

๕. ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 15.90 8๓.๕๐ 0.๖๐ 

๖. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     27.10 7๒.๑๐ 0.8๐ 

๗. ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 13.60 8๕.๗๐ 0.๗๐ 

๘. กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 19.30 8๐.๐๐ 0.7๐ 

๙. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 14.50 8๕.๐๐ ๐.5๐ 
ภาพรวม 15.81 83.56 0.63 

 
 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๗๓ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๖๗ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๕๒ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๖๑ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๔ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๖๔ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๕๔ 

ภาพรวม 8.55 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.๕๒ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.40 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๔๖ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๓๒ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๗ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๙ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๖๘ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๔๒ 

ภาพรวม 8.45 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.๔๙ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๖๔ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๔๔ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๖๑ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๕๒ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๖๗ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๗๓ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.๒๕ 

ภาพรวม 8.47 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.78 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.68 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.95 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.90 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.80 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.95 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.99 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.90 

ภาพรวม 8.88 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๕ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๒ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๐๙ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๙๘ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๑๔ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.๙๕ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.๙๘ 

ภาพรวม ๘.31 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(  เต็ม ๑๐  คะแนน ) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๙ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๔ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๘.๑๐ 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘.๑๕ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ๘.1๕ 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.2๑ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.๙๗ 
๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.24 
 
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 
 
 



 

 

              บทบทสรุป   ปัญหา  และข้อเสนอแนะสรุป   ปัญหา  และข้อเสนอแนะ  
 
๑. บทสรุป 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จอหอใน
ภาพรวมการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์   โดยสรุปได้ดังนี้  
 ๑.๑  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด  254  โครงการ  สามารถตั้งไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑ จ านวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  1.96    
ของโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  ๒๕๖๑   มีจ านวน  5  โครงการ 
สามารถด าเนินโครงการได้  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10๐.๐๐   
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด  30 โครงการ สามารถตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑  จ านวน 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.33 ของ
โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  25๖๑  มีจ านวน  1  โครงการ 
สามารถด าเนินโครงการได้  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพฒันาคุณภาพชีวิต 

- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด  71 โครงการ สามารถตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑  จ านวน 26  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓6.62  ของ
โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  25๖๑  มีจ านวน 26  โครงการ 
สามารถด าเนินโครงการได้  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  65.00 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด 25 โครงการ สามารถตั้งไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑  จ านวน 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.00  
ของโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  25๖๑  มีจ านวน  5  โครงการ 
สามารถด าเนินโครงการได้  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  60.00 

 
 
 
 

 



 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด 55 โครงการ สามารถตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑  จ านวน 25 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  45.45  ของ
โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  25๖๑ มีจ านวน  ๒5  โครงการ 
สามารถด าเนินโครงการได้  13.๐๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

- จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  มีจ านวนโครงการ ทั้งหมด  22 โครงการ สามารถตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 25๖๑ จ านวน 0.00  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00    
ของโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 

- จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณ  25๖๑  มีจ านวน  0.00  
โครงการ สามารถด าเนินโครงการได้  ๐.๐๐   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 

   ๑.๒   ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม      
                 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ      
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.00  ระดับความพอใจมาก ร้อยละ ๑๕.00 และระดับไม่
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.00  สรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ ในระดับพอใจ  

 ๑.๓   ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์      
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ     

มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม     
ได้คะแนน ๘.73  คะแนน สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.55  คะแนน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ     
มากที่สุด  คือ ประเด็นที ่ 7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้คะแนน ๘.68  สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 2  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.45  คะแนน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ    

มากที่สุด  คือ ประเด็นที ่ 7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้คะแนน  ๘.73  คะแนน สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.47  
คะแนน   
   ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ    
มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้คะแนน ๘.99  สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.88  คะแนน   

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ    

มากที่สุด  คือ ประเด็น ที่ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน ๘.
98  สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.31  คะแนน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ    
มากที่สุด คือ ประเด็น ที่ 7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   
ได้คะแนน ๘.97  สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 6  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.24  คะแนน  
มากที่สุด  คือ ประเด็นที่ 7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
ได้คะแนน ๘.90  สรุปภาพรวมความพึงพอใจในยุทธศาสตรท์ี่ 9  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.65  คะแนน   
       สรุปผลรวมส าหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ โดยภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 
คือยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม  รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นไป ส าหรับการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ ต้องให้ความส าคัญประชาชนในการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ความโปร่งใส               
การบริหารงาน ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ให้ต าบลจอหออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   

ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผน 

๑.  ปัญหา  
1.๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมีจ านวนมาก แต่น าโครงการมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายขององค์กรนั้นจ านวนน้อย เกิดความแตกต่างจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 1.๒  การด าเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้น  ไม่ได้ด าเนินการ
โครงการ ส่งผลต่อภาพรวมความส าเร็จโครงการในข้อบัญญัติ การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเช่น มี
การโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ านวนมาก 

1.๓  การบริหารงบประมาณ ไม่มีประสิทธิภาพ  
1.4 ไม่ได้น าโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่ในข้อบัญญัติมาด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม 
1.5 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 



 

2.  ข้อเสนอแนะ 
 2.๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอ คือ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี มาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ควรมีจ านวนไม่
แตกต่างกันมากนัก   

2.๒  ควรด าเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และมีการจัดท าทุกโครงการให้
ส าเร็จภายในปีงบประมาณนั้น  ส่งผลต่อความส าเร็จโครงการภาพรวม      

๒.๓ ควรพิจารณาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ด าเนินงาน 
2.4 น าโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่ในข้อบัญญัติมาด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม 
2.5 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือ

ไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


