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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 



ค าน า 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  และเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยัง
เป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินจะได้น าไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน  จนท าให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

      แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ตุลาคม  2561 
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1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไมเ่หมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เทพาลัย 
 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1.3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ประกอบด้วย 
  1.  นายอ านวย  รามหริ่ง  ผู้แทน ส.อบต.   ประธาน 
  2.  นางโสภาภรณ์  คนพิมาย ผู้แทน อบต.   กรรมการ 
  3.  นายสมชาย  เอียการนา ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
  4.  นายวิรัตน์  ค้าขึ้น  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ที่ 2 กรรมการ 
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  5.  นายตุ้ง  พรมเสน  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ที่ 8 กรรมการ 
  6.  นายชูชาติ อยู่สอาด  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพาลัย กรรมการ 
  7.  นางบังอร  รอดวินิจ  ผู้อ านวยการรพ.สตคอนเมือง กรรมการ 
  8.  นายสมพันธ์  ค าสอนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5  กรรมการ 
  9.  นายบุญส่ง  หอมจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นายนิเวศน์  เสนนอก  ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  11. นายเทิดพงศ์  มีศิลป์  หัวหน้าส านักปลัด  เลขานุการ 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
1.4 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมกา

รติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 

*ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความ

คิดเห็น 
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2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ เทพาลัยน่าอยู่ เชิดชูด้านการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประเพณีล้ า เกษตรกรรมก้าวหน้า ” 

2.2. พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  

  3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  

  4 . ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

  5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  7. สนับสนุนส่งเสริมในการสารต่อแนวทางพระราชด าริ 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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2.3 จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1.การคมนาคมสะดวก 

2.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

3.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล 

4.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5.ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   6.ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

7.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยจากโรค 

8.พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

9.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

10.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

11.ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา  1.1 ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา ถนน ระบบระบายน้ า และระบบสาธารณูปโภค 

   1.2 พัฒนาระบบกักเก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

   1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐาน 

   1.4 พัฒนา/บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

แนวทางในการพัฒนา   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

   2.2 พัฒนาส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 

   2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ ผลผลิตทางการเกษตร ปลอดจากสารพิษ 

   รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่   3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

แนวทางในการพัฒนา   3.1 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
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3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางในการพัฒนา   4.1 ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 4.3 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี 

ยุทธศาสตร์ที่   5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แนวทางในการพัฒนา   5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 5.2 ส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.3 ส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.4 การจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่   6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

แนวทางในการพัฒนา   6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

   6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนเอกสาร 

   6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

   6.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

   6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

6.7 การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุง/จัดหา วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ 

6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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2.5 แผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 1) แผนงานเคหะชุมชน 

 2) แผนงานการเกษตร 

 3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 5) แผนงานสาธารณสุข 

 6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 7) แผนงานการศึกษา 

 8) แผนงานการเกษตร (ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

 9) แผนงานการบริหารทั่วไป 

 10) แผนงานงบกลาง 

 11) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
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แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 

ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 - 

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 - 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  - 
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

 - 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น  

 
 

- 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
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ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 
    ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
          ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี 
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

53 49,866,130 14 20,959,000 7 14,230,000 5 6,730,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการ
สาธารณสุข 

11 750,000 13 750,000 13 750,000 13 750,000 

4.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาฯ 

18 5,555,000 16 875,000 16 875,000 16 875,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5 440,000 5 340,000 5 290,000 5 290,000 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

25 13,864,600 23 13,629,600 23 13,644,600 22 13,559,600 

รวม 117 70,705,730 76 30,019,600 69 30,019,600 66 22,434,600 
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4.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการที่ด าเนินการ 
ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

53 10 15.87 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

5 2 3.17 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และการสาธารณสุข 

11 9 14.28 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาฯ 

18 16 25.39 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

5 1 1.58 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

25 25 39.68 

รวม 117 63 100 

 

 
 

5.สรุปจ านวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติ 
 โครงการที่ได้อยู่ในข้อบัญญัติ  63   โครงการ 
 โครงการที่มีในแผนพัฒนา  117  โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ  
𝟔𝟑𝑿𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟕
 =  53.84 
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6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1.ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านคอนเมือง ม.2  

-  - 3,581,800 - 

2.ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านวัด ม.9 

-  - 3,926,300 - 

รวม 7,508,100  
 
7. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  (อยู่ระหว่างด าเนินการ)** 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

1.ถนน คสล.บ้านบุต าแย ม. 1 ( สายบ้านนายธง 
ไตรคุ้มมะดัน-แยกโรงเรียนบ้านคอนเมือง ) 

-  - 191,000 - 

2. ถนน คสล.บ้านคอนเมือง ม.2 ( สายบ้านนาง
ริด เดชวงศานุกูล - บ้านนางส้ม ฉุดพิมาย ) 

-  - 48,000 - 

3. ถนน คสล. บ้านคอนเมือง ม. 2  ( สายจาก
บ้านนายแบน กิจจา ถึง ถนนเลียบล าสะแทด ) 

-  - 113,000 - 

4. ถนน คสล. บ้านโคกแปะ ม.3  ( สายทางเข้า
วัดโคกแปะ ถึง บ้านนางสาวแสงเดือน โนรี ) 

-  - 261,000 - 

5.ถนน คสล. บ้านตะคร้อ ม.4 (สายเหมืองน้ า
สาธารณะบ้านนายอ่อน ศิริอาจ ถึง ทางแยก
หนองตาวงศ์) 

-  - 346,000 - 

6. ถนน คสล. บ้านกระถิน หมู่ที่ 5  ( สายบ้าน
นางกมลเนตร  อินทะสิงห์ ถึง บ้านนายอ านาจ 
ภักดีนอก  ) 

-  - 430,000 - 

7. ถนน คสล. บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6       
( สายบ้านนายวีนัส พิศนอก ถึง บ้านนายเที่ยง 
จ าปามา ) 

-  - 324,000  
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8. ถนน คสล. บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11  ( สาย
จากบ้านนายวีระ กิจจา ถึง บ้านนางร่วม โนรี ) 

-  - 295,000  

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

10. ถนน คสล. บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 (สายบ้าน
นายวิเชียร กุนอก ถึง ถนนคอนกรีตเดิม) 

-  - 31,000 - 

11.ถนน คสล. บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13  ( สายจาก
ถนนเจนจบทิศ ถึง ที่นานางสนิท กุนอก  ) 

-  - 394,000 - 

12.ถนน คสล. บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14   
( สายจากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้านนายเชย 
 จุกพิมาย  ) 

-  - 128,000 - 

13.ถนน คสล. บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ที่17       
( สายบ้านนายพงษ์ จันทะรังษี) 

-  - 85,000 - 

14.ถนนหินคลุก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8              
( สายจากทางแยกถนนคอนกรีต ถึง สวนนายตุ้ง 
พรมเสน ) 

-  - 60,000 - 

15.ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12           
( สายศาลปู่ตา ถึง วัดป่าศรีศักดิ์ภาวนาราม  ) 

-  - 302,000 - 

16.ถนนหินคลุก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17            
( สายไปบ้านบุ่งตะครอง  ) 

-  - 151,000 - 

17.วางท่อระบายน้ า บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7   
( สายจากบ้านนายสมบูรณ์  สุวรรณราช ถึง   
สระน้ าประปา ) 

-  - 142,000 - 

18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16   

-  - 132,000 - 

รวม 3,652,000  
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะชุมชน 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 ถนน คสล. บ้านโคกสง่า ม.13 

สายไปบ้านกระถิน ม.5 
514,000 - ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
2 ถนน คสล. บ้านดอนวัว ม.8 สายบ้านโกรก 440,000 - ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
3 ถนน คสล. บ้านโนนคูณพัฒนา ม.17 

สายบ้านนายฉ่ า ทิพย์วันนา 
38,000 38,000.00 

(ลงนามสัญญา) 
ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
4 ถนน คสล. บ้านโนนคูณพัฒนา ม.17 

สายบ้านนายจุนท์ จริงโพธิ์ 
178,000 175,000.00 

(ลงนามสัญญา) 
ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
5 ถนน คสล. บ้านบุต าแย ม.1 จากทางแยกเข้า

โรงเรียนคอนเมืองถึงบ้านนายบุญ เทพรักษา 
461,000 - ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
6 ถนนลาดยางแคปซีล บ้านหนองบัวโคก ม.7 

(จากถนนมิตรภาพ ถึง สระปทุม) 
728,000 - ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
7 ถนนลาดยางแคปซีลบ้านกระถิน ม. 5      

สายไปบ้านดอนเขว้า 
1,114,000 - ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
8 ถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ ม.3 

(สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน) 
268,000 267,000.00 

(ลงนามสัญญา) 
ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
9 ถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ ม.4 

(สายจากทางแยกเหมืองดิน ถึง ล าสะแทด) 
224,000 220,000.00 

(ลงนามสัญญา) 
ข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
10 ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม ม.12               

(สายสามแยกป่าช้า ถึง ถนนมิตรภาพ) 
448,000 - ข้อบัญญัติ *ได้รับงบจาก 

อบจ. 
รวม 4,413,000 700,000.00   

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561     
 

หน้า 18 
 

 

 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

     แผนงานการเกษตร 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
11 สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
20,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้

ด าเนินการ 

12 อบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตข้าวชุมชน 

10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 30,000 -   
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
13 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พ่ึง 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้

ด าเนินการ 
รวม 10,000    

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
14 ฝึกอบรมทบทวน เพ่ิมศักยภาพให้กับ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
200,000 

 
22,450.47 ข้อบัญญัติ  

15 พิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

16 รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 100,000 
  

10,006.00 ข้อบัญญัติ  

รวม 310,000 32,456.47   
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แผนงานสาธารณสุข 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
17 บริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 88,000 87,710.00 ข้อบัญญัติ  
18 BIG CLEANNING DAY 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
19 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
20 ป้องกันโรคต่างๆ 50,000 5,760.00 ข้อบัญญัติ  

รวม 158,000 93,470.00   
 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
21 แข่งขันกีฬาปฐมวัย 20,000 6,360.00 ข้อบัญญัติ  
22 แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลเทพาลัย 100,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

23 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
24 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
25 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
26 เทศกาลของดีเมืองคง 30,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
27 สืบสานประเพณีลอยกระทง 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
28 อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงาน  อบต.เทพาลัย 
30,000 12,720.00 ข้อบัญญัติ  

รวม 240,000 19,080.00   
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แผนงานการศึกษา 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
29 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก   

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
514,500 476,200.00 ข้อบัญญัติ  

30 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 178,500 178,500.00 ข้อบัญญัติ  
31 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนในเขต 
1,270,750 1,152,736.00 ข้อบัญญัติ  

32 สนับสนุนส่วนราชการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต. 

2,080,000 
(โอนเพิ่ม 7,000) 

 

2,087,000.00 ข้อบัญญัติ  

33 กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 85,000 60,000.00 ข้อบัญญัติ  
34 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
30,000 18,220.00 ข้อบัญญัติ  

35 ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแล 
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

36 ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
รวม 4,178,750 3,972,656.00   

 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แผนงานการเกษตร 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
37 เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การให้ความรู้ 
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

20,000 1,240.00 ข้อบัญญัติ  

รวม 20,000 1,240.00   
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6) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
38 จัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญของชาติ 100,000 14,110.00 ข้อบัญญัติ  
39 ศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร 

พนักงาน สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. 
250,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

40 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

100,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

41 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ในหมู่บ้าน 

100,000 59,800.00 ข้อบัญญัติ  

42 ค่าจ้างท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล  
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 

20,000 18,000.00 ข้อบัญญัติ  

43 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม,พัฒนาปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์ 

78,000 76,620.00 ข้อบัญญัติ  

งานบริหารงานคลัง 
44 การจัดท าและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน 
30,000 27,000.00 ข้อบัญญัติ  

45 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 25,000 4,500.00 ข้อบัญญัติ  
46 รณรงค์การช าระภาษี 10,000 1,434.00 ข้อบัญญัติ  

รวม 613,000 201,464.00   
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แผนงานงบกลาง 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
47 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,000 113,749.00 ข้อบัญญัติ  
48 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,204,000 8,501,700.00 ข้อบัญญัติ  

49 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,300,000 3,415,200.00 ข้อบัญญัติ  
50 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
51 เงินส ารองจ่าย 356,000 4,506.00 ข้อบัญญัติ  
52 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 115,000 115,000.00 ข้อบัญญัติ  
53 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการท้องถิ่น 
180,161 180,161.00 ข้อบัญญัติ  

54 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 25,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
รวม 17,328,161 12,215,316.00   

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ล า
ดับ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
55 อบต./อ าเภอเคลื่อนที่ 20,000 4,110.00 ข้อบัญญัติ  
56 ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 20,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

57 ปรองดองสมานฉันท์ 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
58 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
59 ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพใน

ชุมชน 
20,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

60 พัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 
61 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
20,000 8,565.00 ข้อบัญญัติ  

62 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 

20,000 - ข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 140,000 12,675.00   
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