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องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายโคกไม้ลาย  
อ าเภออ าเภอเมืองเมือง    จังหวดัปราจีนบุรีจังหวดัปราจีนบุรี  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   
*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   16   เดือน ธันวาคม     พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

      ( นายปราโมช  สิงหกุล ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกไม้ลาย 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 



 
 

                                        ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 
2 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  4. เพ่ือทราบถึงการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล   
โคกไม้ลายหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด  : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิเกณท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  โดย
อย่างน้อยปหีนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุ ป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
       ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลโคกไมล้าย 

สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย/
คณะกรรมการพัฒนา
ของ อบต.โคกไมล้าย 

 

รายงานผล เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก   
ไม้ลายก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล  และสรุปภาพรวม   
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไม้ลาย 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
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ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลโคกไม้ลาย   คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโคกไม้ลาย  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
--------------------------- 

   

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  “ ต าบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ” 
พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีดังนี้ 
  1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้
เกิดข้ึนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพ่ือเป็นการสาน
ต่องานเดิมให้บรรลุเปูาประสงค์ 
  2. เร่งด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
จากการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจาก
หน่วย-งานระดับสูง เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดย
การจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบล และมุ่ง
พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนใน
การให้การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยิ่งพร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
  5. จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสนามกีฬาและด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้การได้ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  7  แนวทาง 
 1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
 2. การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย 
 7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ไว้ 4 แนวทาง 
 1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ในชุมชน 
 2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลุ่มอาชีพ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2 แนวทาง ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และมีรายได้ที่ 
มั่นคงเพียงพอต่อการด ารงชีพ พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  
 2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
          ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 1   แนวทาง ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุก 
ชุมชน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม 
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
                องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)       
เมื่อวันที่  26   พฤศจิกายน  2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ปี 2562   
จ านวน 107 โครงการ งบประมาณ  127,215,860.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

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

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

70 95,963,265 84 118,966,500 93 144,438,500 76 120,655,500 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา ศิลปวัฒนะ
ธรรม 

15 7,839,360 15 7,839,360 15 7,839,360 15 7,839,360 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ก้าวหน้า 

5 140,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการกีฬา 

3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 

 
รวม 

 
93 

 
104,212,625 

 
107 

 
127,215,860 

 
116 

 
125,687,860 

 
99 

 
128,904,860 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   28   
กันยายน  2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2562  จ านวน 97 โครงการ  
งบประมาณ    19,526,710.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.65 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 
15.35 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

(ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ 
(ด าเนินการ) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 75 17,523,900.00 14,831,497.80 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนะ
ธรรม 

15 1,620,900.00 1,138,868.94 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 4 196,000.00  
53,170.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 3 185,910.00 173,440.00 
 

 
รวม 

 
97 

 
19,526,710.00 

 
16,196,976.74 
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การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 ค่ารางวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ 30,000.00 
 

ปีที่ผา่นมาไม่มีรางวัด
ที่ดิน 

2 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  40,000.00 
      

17,890.00 

3 ค่าจ้างเหมาท าปาูยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 

30,000.00 - 
ไม่มีจ้างท าปูาย 

4 ค่ารับรอง 10,000.00 2,100.00 
 

5 ค่าจ้างเหมาบริการ  80,000.00 
 

2,760.00 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000.00 
 

3,264.00 

7 ค่าปรับปรุงเว็บไซต ์ 10,000.00 
 

ปีที่ผา่นมา 
ไม่ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ 

8 ค่าวัสดุตา่ง ๆ(ปลัด คลงั ชา่ง) 1,794,370.00 
 

1,007,209.24 

9 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 180,000.00 
 

27,800.00 

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 490,000.00 
 

303,658.32 

11 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00 
 

75,000.00 

12 เครื่องโทรสาร 18,000.00 
 

18,000.00 

13 เครื่องปรับอากาศ 23,000.00 
 

22,000.00 

14 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000.00 
 

11,000.00 

15 ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน 10,000.00 
 

10,000.00 

16 ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 19,600.00 
 

ไม่มีจ าหนา่ย 

17 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูาแบบอัตโนมัติ 6,500.00 
 

6,206.00 

18 เครื่องชั่งดิจิตอล 11,400.00 11,342.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

19 กล้องวงจรปิด 100,000.00 
 

100,000.00 

20 เครื่องท าน้ าเย็น 15,000.00 
 

ผู้ขายไม่ยินยอมมาส่ง 

21 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000.00 20,500.00 

22 เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

22,000.00 21,500.00 

23 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
 

2,600.00 2,500.00 

24 เครื่องแสกนเนอร์ 
 

3,200.00 3,190.00 

25 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
 

17,000.00 16,600.00 

26 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก 
 

4,300.00 4,200.00 

27 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

250,000.00 178,630.00 

28 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

20,000.00 17,880.00 

29 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

80,000.00 65,460.00 

30 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

300,000.00 273,000.00 

31 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 
 

200,000.00 145,320.00 

32 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

30,000.00 29,500.00 

33 ค่าตอบแทนผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

50,000.00 34,200.00 

34 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์

40,000.00 36,384.00 

35 ค่าตอบแทน ในการตั้งจุดบริการประชาชนของสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
 

30,000.00  
เบิกรวมในโครงการตั้ง
จุดบริการ ล าดบั34 

36 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปูองกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ 100,000.00 
 

16,350.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

37 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000.00 
 

อ าเภอไม่ขอรับมา 

38 เครื่องปรับอากาศ 
 

32,400.00 
 

32,200.00 

39 เครื่องรับส่งวิทยุ 
 

48,000.00 48,000.00 

40 เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

21,000.00 ก าหนดคุณลักษณะ
ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ 

41 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก 
 

4,300.00 4,300.00 

42 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปราจีนบุรีตาม
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 อ าเภอไม่ขอรับ 

43 อุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติราการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานท่ีกลาง) 

30,000.00 อ าเภอไม่ขอรับ 

44 โครงการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

42,000.00 ไม่มีสถานที่
เหมาะสม 

45 ค่าตอบแทนส ารวจสุนัขและแมว 12,000.00 11,778.00 
 

46 โครงการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
 

140,000.00 หมู่บ้านไม่พร้อม
ด าเนินงาน 

47 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ 
 

65,000.00 58,890.00 

48 วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
 

70,000.00 68,000.00 

49 เครื่องพ่นหมอกควัน 
 

59,000.00 59,000.00 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักหน้าที่ หมู่ 5 
 

172,000.00 147,000.00 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว   
หมู่ 2 

300,000.00 260,000.00 

52 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลอง
ยาง หมู่1   

300,000.00 262,000.00 

53 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิต หมู่ 7   700,000.00 
 

500,000.00/ 
200,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

54 ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างถนนดอนยางปากพลี หมู่ 3   300,000.00 
 

224,000.00 

55 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนสุขิโต หมู่ 4  
 

600,000.00 600,000.00 

56 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค โครงการหนึ่งและสอง หมู่ 7 200,000.00 185,846.00 
 

57 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ซอยสุคันธาราม 2 และซอย
สุคันธาราม 1 หมู่ 6 

700,000.00 436,148.50 

58 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค หมู่ 5 
 

128,000.00 102,492.50 

59 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง สะพานสามิภคั หมู่ 1 
 

200,000.00 177,994.50 

60 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะถนนดอนยาง–ปากพลี 
 

150,000.00 137,860.74 

61 ถังขยะ 
 

22,500.00 22,500.00 

62 ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน 
 

100,000.00 ไม่ได้จ่าย 

63 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายภายใน
ต าบลโคกไมล้าย 

200,000.00 90,000.00 

64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

150,000.00 ปีท่ีผ่านมาไม่มีการ
เลือกตั้ง 

65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
 

3,000.00 ปีท่ีผ่านมาไม่มีคด ี

66 โครงการประชุมประชาคม ต าบล/หมู่บ้าน 
 

20,000.00 8,573.00 

67 ค่าใช้บริการก าจัดขยะอันตราย 
 

30,000.00 น าไปให้ อบจ.ก าจัดไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

68 ค่าใช้สถานท่ีทิ้งขยะ และก าจัดขยะ 
 

350,000.00 266,079.00 

69 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ 
 

190,000.00 
 

86,310.00 

70 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และงานพิธี 
 

80,000.00 48,020.00 

71 เงินส ารองจ่าย 
 

700,000.00 382,802.00 

72 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
 

30,000.00 29,500.00 

73 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,632,000.00 1,526,400.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

74 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

5,934,000.00 5,930,700.00 

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนภา
วรรณพัฒนา  หมู่ 6 

233,500.00 233,500.00 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 รายจ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก 
 

30,000.00 7,900.00 

2 จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กแผ่นดินทอง 50,000.00 
 

27,000.00 

3 ค่าวัสดสุ านักงาน วัสดไุฟฟูาและวทิยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
คอมพิวเตอร์ (ศพด.) 

380,000.00 41,685.00 

4 ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม(ศพด.) 30,000.00 
 

5,897.00 

5 ตู้กระจกบานเลื่อน(ศพด.) 6,200.00 
 

6,200.00 

6 ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) 40,800.00 37,098.00 
 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

117,600.00 99,320.00 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

3,300.00 2,700.00 

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษา    ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 

4,730.00 3,870.00 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน 

2,200.00 1,800.00 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษา    ค่า
อุปกรณ์การเรียน 

2,200.00 1,800.00 

12 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 313,870.00 
 

265,470.94 

13 ค่าอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านหนองชะอม 176,000.00 
 

176,000.00 

14 ค่าอาหารกลางวันโรงเรยีนวัดท้าวอู่ทอง 384,000.00 
 

384,000.00 

15 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 
 

78,128.00 
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            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
1 ค่าตอบแทนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 

 
36,000.00 34,500.00 

2 โครงการตามพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนยี์ 30,000.00 ไม่มีหนังสือสั่งการให้
ด าเนินการ 

3 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100,000.00 ไม่มีพื้นที่เหมาสม 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
 

30,000.00 18,670.00 

 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
 

120,000.00 119,070.00 

2 วัสดุกีฬา 
 

10,000.00 6,370.00 

3 เครื่องออกก าลังกาย 
 

55,910.00 48,000.00 

 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 มีจ านวน  97  โครงการ 

 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว มีจ านวน .......79......... โครงการ  
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน .......18...... โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ .........81.44................ ของโครงการที่ด าเนินการ 
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            ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  เมื่อวันที่  ตุลาคม  2562 
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในเขต

จังหวัด       
10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                        ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 
19 

 
1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 3 15 

 
 
 
 
 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์  การบริ การ  การท่อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 2 10 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่ อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 5 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด า เนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใ ช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
 

3 3 15 

รวม 20 19 95 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 13.33 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับ ใ ช้  ผลของการบั งคับ ใ ช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.66 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด   เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 6.66 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1 6.66 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 6.66 
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 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 1 6.66 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพืน้ท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33 

 
 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

1 1 6.66 

 
 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 1 6.66 

 รวม 15 14 93.34 
 

 

  
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้

ลายสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 12.31 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายในเขตจังหวัดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 12.31 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4 6.15 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลายที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

5 5          7.69 

 
 
 
 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปู าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 5 7.69 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลาย 

5 4 6.15 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69 

 รวม 65 57 87.69 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เมื่อวันที่   ตุลาคม 2562  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบล โคกไม้ ล าย  ( ใ ช้ การวิ เ คร าะห์  SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 

รวม 10 9 90.00 

   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการใน  เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00 

รวม 10 9 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40 

รวม 10 9 90.00 
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่ง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายในมิติตา่ง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4 40.00 

รวม 10 8 80.00 

 
 
 
 
 2.6 โครงการพัฒนา 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

5 โครงการพฒันา 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 5 8.33 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67 

 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 
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 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 6.67 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.67 

 
 
 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33 

 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 
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 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใ น เ ชิ งประจั กษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เ งินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33 

 
 
 
 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช้
บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33 

 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 
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 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไ ว้  ก า ร ได้ ผ ลหรื อผลที่ เ กิ ดขึ้ น จ ะต้ อ ง เ ท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่ งที่ ต้ อ งการด า เนินงานอย่ า ง ชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบตัิได ้(4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 
 

5 5 8.33 

รวม 60 57 95.00 
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  พ.ศ. 2562 
                 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan  

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/    ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้

อบต.โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบรุ ี

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เลียบคลองยาง (ต่อจาก
เดิม) หมู่ท่ี 1 

100 
1 สัญญาเลขท่ี 3/62 
ลว.31พ.ค.62 

60 262,000.00 262,000.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ย่าเจียว หมู่ที่ 2 (3) 

100 
1 สัญญาเลขท่ี 4/62 
ลว.31พ.ค.62 

60 260,000.00 260,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
รักหน้าที่ หมู่ 5 

100 
1 สัญญาเลขท่ี 6/62 
ลว.14มิ.ย.62 

60 147,000.00 147,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ประชานิมิตร หมู่ 7 (1) 

100 
1 EB1/2562 ลว.18
เม.ย.62 

60 500,000.00 500,000.00 

5. เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณ
หน้าท่ีท าการ อบต.โคกไม้
ลาย 

100 
1 สัญญาเลขท่ี
1/2562ลว.17เม.ย.
62 

60 273,000.00 273,000.00 

6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในและรอบบรเิวรที่ท า
การอบต.โคกไมล้าย 

100 
1 สัญญาเลขท่ี 8/62 
ลว.2ก.ย.62 

15 100,000.00 100,000.00 

7. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

100 
1 ใบสั่งซื้อเลขท่ี
41/62ลว.8พ.ค.62 

7 68,000.00 68,000.00 

8. รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและยา
คุมก าเนิดส าหรับสุนัขและ
แมว 

100 
1 ใบสั่งซื้อเลขท่ี
40/2562ลว.8พ.ค.
62 

10 58,890.00 58,890.00 

9. จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

100 
1 จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ 
ใบสั่งซื้อ49/2562ลว.
5มิ.ย.62 

2 5,143.00 5,143.00 

    
2 จัดซ้ืออาหารว่างและ
น้ าด่ืม ใบสั่งซ้ือ
50/2562ลว.5มิ.ย.62 

2 2,970.00 2,970.00 

    
3 จ้างเหมาท าปาูย 
ใบสั่งจ้าง66/62 ลว.5
มิ.ย.62 

2 460.00 460.00 
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10. ขยายเขตและปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 

100 1 ใบสั่งจ้างเลขที่
80/2562ลว.1ส.ค.62 30 90,000.00 90,000.00 

11. ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการปูองกันและ
บรรเทาภัยต่าง ๆ 

100 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการอบรมใบสั่งซื้อ
73/62ลว.6ส.ค.62 

5 4,000.00 4,000.00 

    
2 จ้างเหมาจัดท าปูาย
ไวนิล ใบสั่งจ้าง81/62 
ลว.6ส.ค..62 

5 460.00 460.00 

    
3 จ้างเหมาประกอบ
อาหาร ใบสั่งจ้าง
82/62ลว.6ส.ค.62 

5 5,290.00 5,290.00 

    
4 ค่าวิทยากรอบรม 
อปพร ฎีกา 506/62 

1 6,600.00 6,600.00 

12. สมาชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและ
จุดตรวจภายในต าบลเน่ืองใน
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
ฯลฯ 

100 
1 จัดซื้อน้ าดื่ม น้ าแข็ง 
กาแฟ ใบสั่งซื้อ12/62 
ลว.27ธ.ค.61 

7 1,698.00 1,698.00 

    
2 จ้างเหมาท าปูาย ใบส่ัง
จ้าง11/62 ลว.25ธ.ค.
62 

3 460.00 460.00 

    
3 จ้างเหมาเต็นท์ผา้ใบ 
ใบสั่งจ้าง12/62ลว.
57ธ.ค.61 

7 4,000.00 4,000.00 

    
4 ฎีกา 87/62 
ค่าตอบแทนจุดตรวจ 

7 12,960.00 12,960.00 

    

5 จ้างเหมาท าปาูยไว
นิล โครงการรณรงค์
การฯใบสั่งจ้าง46/62 
ลว.10เม.ย.62 

1 480.00 480.00 

    
6 จ้างเหมาเต็นท์ตั้ง
ด่านสงกรานต์ใบสั่งจ้าง
47/62ลว.10เม.ย.62 

7 6,000.00 6,000.00 

    

7 จัดซื้อน้ าดื่ม น้ าแข็ง 
กาแฟ ตั้งด่านสงกรานต์
ใบสั่งซื้อ32/62 ลว.
10เม.ย.62 

7 2,386.00 2,386.00 

    
8 ยืมเงินค่าตอบแทน
สงกานต ์

1 8,400.00 8,400.00 
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13. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหารสมาชิกอบต. 
พนักงาน พนักงานจ้าง 

100 

1 จ้างเหมาท าปาูยไว
นิล โครงการอบรม
ใบสั่งจ้างเลขท่ี83/62
ลว.7ส.ค.62 

3 460.00 460.00 

    

2 จัดซ้ือวัสดุเครื่องเขียน
ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมใบส่ังซ้ือ74/62
ลว.7ส.ค.62  

3 1,300.00 1,300.00 

14. อบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิก และพนักงานส่วน
ต าบล 

100 

1 จัดท าปูายไวนิล
โครงการ ใบสั่งจ้าง
48/62 ลว.23เม.ย.
62 

3 1,280.00 1,280.00 

    
2 ค่าวิทยากรอบรม 
ฎีกา 290/62 

1 16,600.00 16,600.00 

15. จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
ปูายประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีและปูายอื่นๆ 

100 

1 จ้างเหมาจัดท าปูาย
ไวนิลก าหนดการช าระ
ภาษี ใบสั่งจ้าง9/62
ลว.14ธ.ค.62 

3 7,000.00 7,000.00 

16. โครงการอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีให้แก่ผู้น า
ชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง ตัวแทนกลุ่ม ต่างๆ 

100 
1 จัดซื้อกระเช้า ใบสั่ง
ซื้อ55/62 ลว.17มิ.ย.
62 

3 3,600.00 3,600.00 

    
2 จ้างเหมาจัดท าปูาย
ไวนิล ใบสั่งจ้าง72/62 
ลว.17มิ.ย.62 

3 460.00 460.00 

    
3 จ้างเหมาบรกิารรถบัส
ปรับอากาศ ใบสั่งจ้าง
73/62 ลว.19มิ.ย.62 

6 40,200.00 40,200.00 

    4 อาหารว่างเครื่องดื่ม 
ฎีกา 411/62 1 970.00 970.00 

    5 ยืมเงินค่าอาหาร ท่ีพัก 
ฎีกา 390/62 2 133,400.00 133,400.00 

17. เงินส ารองจ่าย 100 

1 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับ
เครื่องสูบน้ าแบบท่อ
พญานาค ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
53/2562ลว.13มิ.ย.62 

3 2,802.00 2,802.00 

    

2 โครงการปรับปรุงถนน
ทรุดตัว(ไหล่ทาง) สัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒  

20 198,000.00 198,000.00 
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3 ปรับปรุงถนนทรุดตัว 
(ไหล่ทาง) ถนนเลียบริม
คลองยาง หมู่ท่ี1จ านวน
1จุดใบส่ังจ้างเลขที่
89/62ลว.27ส.ค.62 

7 85,000.00 85,000.00 

    

4 โครงการปรับปรุงถนน
ทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนน
สายชวดพัฒนา หมู่ท่ี 5
ใบสั่งจ้าง96/62 ลว.11
ก.ย. 2562  

7 97,000.00 97,000.00 

18. ขยายเขตประปาภูมิภาค
ซอยสุคันธาราม2 หมู6่ (2) 100 1 ฎีกาเลขท่ี 477/62  30 218,074.00 218,074.00 

    2 ฎีกาเลขท่ี 631/62  30 218,074.50 218,074.50 

19. ค่าวัสดสุ านักงาน 100 
1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ส านักปลัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
56/62 ลว.24มิ.ย.62 

3 14,460.00 14,460.00 

    

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
ส านักปลดั ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 84/62 ลว.21
ส.ค.62 

3 32,059.00 32,059.00 

    

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ส านักปลดัใบสั่งซื้อ
83/62ลว.21ส.ค.62 

3 10,500.00 10,500.00 

20. วัสดไุฟฟูาและวิทย ุ 100 
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุส านักปลดั ใบสั่ง
ซ้ือ29/62ลว.29มี.ค.62 

3 3,355.00 3,355.00 

    
2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุส านักปลัด ใบสั่งซ้ือ
69/62ลว.2ส.ค.62 

3 43,090.00 43,090.00 

21. ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

100 
1 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ใบสั่งซื้อ
20/62 ลว.15ก.พ.62 

3 2,000.00 2,000.00 

    
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ใบสั่งซื้อ
31/62 ลว.2เม.ย.62 

3 18,625.00 18,625.00 

22. ค่าวัสดุก่อสร้าง 100 
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ส านักปลดั ใบสั่งซื้อ
22/62ลว.26ก.พ.62 

3 3,040.00 3,040.00 

    
2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
ส านักปลัด ใบส่ังซ้ือ
19/62ลว.11ก.พ.62 

3 6,420.00 6,420.00 
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23. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

100 1 เดือนต.ค.61 ส านักปลัด 31 5,492.30 5,492.30 

    2 เดือนพ.ย.61ส านักปลัด 30 10,160.20 10,160.20 

    3 เดือนธ.ค.61 ส านักปลัด 31 4,325.90 4,325.90 

    4 เดือนม.ค.62 ส านักปลัด 31 7,792.10 7,792.10 

    5 เดือนก.พ.62ส านักปลัด 28 4,048.00 4,048.00 

    6 เดือนมี.ค.62 ส านักปลัด 31 6,084.40 6,084.40 

    7 เดือน เม.ย.62 ส านกัปลัด 30 5,477.20 5,477.20 

    8 เดือน พ.ค.62 ส านักปลัด 31 6,358.80 6,358.80 

    9 เดือน มิ.ย.62 ส านักปลัด 30 5,880.10 5,880.10 

    10 เดือน ก.ค.62 ส านกัปลัด 31 7,887.10 7,887.10 

    11 เดือน ส.ค.62 ส านักปลัด 31 8,822.20 8,822.20 

    
12 เดือนธ.ค.61งานปูองกนั
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

31 2,702.00 2,702.00 

    
13 เดือนม.ค.62งานปูองกนั
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

31 2,592.00 2,592.00 

    
14 เดือนก.พ.62งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

28 2,712.00 2,712.00 

    
15 เดือนมี.ค.62งานปูองกนั
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

31 5,504.00 5,504.00 

    
16 เดือนเม.ย.62งานปูองกนั
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

30 2,842.00 2,842.00 

    
17 เดือนพ.ค.62งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

31 2,832.00 2,832.00 

    
18 เดือนมิ.ย.62งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

30 5,274.00 5,274.00 

    
19 เดือนส.ค.62งานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

31 2,602.00 2,602.00 

    20 เดือน ก.ย.62 ส านักปลัด 30 10,875.80 10,875.80 
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21 เดือนก.ย.62งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

30 2,632.00 2,632.00 

24. ค่าวัสดุการเกษตร 100 
1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร
ส านักปลัด ใบส่ังซ้ือ
16/62 ลว.7ก.พ.62 

3 1,100.00 1,100.00 

    
2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร
ส านักปลัด ใบส่ังซ้ือ
76/62ลว.16ส.ค.62 

3 12,770.00 12,770.00 

25. ค่าวัสดเุครื่องแต่งกาย 100 

1 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่ง
กายส าหรับคนงานท่ัวไป
และนักการภารโรงใบสั่ง
ซ้ือเลขที่ 68/62 ลว.2
ส.ค.62 

5 1,710.00 1,710.00 

26. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100 

1 จัดซ้ือตัวรับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ส านักปลัด
ใบสั่งซ้ือ10/62ลว.12
พ.ย.62 

3 950.00 950.00 

    

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ผงหมึกเครื่องพิมพ์ส านัก
ปลัด ใบสั่งซ้ือ23/62ลว.
26ก.พ.62 
 

3 8,700.00 8,700.00 

    

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
หมึกเครื่องพิมพ์ 
Brother ส านักปลัดใบสั่ง
ซ้ือ42/62ลว.10พ.ค62 

5 8,340.00 8,340.00 

    

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
หมึกเครื่องพิมพ์ 
Brother ส านักปลัด 
ใบสั่งซ้ือ45/62ลว.22
พ.ค.62 

5 11,150.00 11,150.00 

    

5 จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ส านักปลัด 
ใบสัง่ซื้อ82/62ลว.21
ส.ค.62 

3 580.00 580.00 

27. ค่าจ้างเหมาบริการ 100 
1 จ้างเหมาจัดท าตรายาง
ส านักปลัด ใบส่ังจ้าง
27/62ลว.7ก.พ.62 

5 1,340.00 1,340.00 

    
2 จ้างเหมาจัดท าตรายาง
กองคลัง ใบสั่งจ้าง
26/62ลว.7ก.พ.62 

5 1,420.00 1,420.00 
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28. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุและครภุัณฑ ์

100 

1 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ส านกั
ปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-55-0005 ใบสั่งจ้าง
22/62ลว.29ม.ค.62 

3 2,407.50 2,407.50 

    

2 เปลี่ยนพัดลม C.P.U
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส านักปลัดใบสั่งจ้าง
24/62ลว.5ก.พ.62 

5 800.00 800.00 

    

3 จ้างเหมาล้างไวรัส
พร้อมติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ ส านักปลัดใบส่ังจ้าง
34/62ลว.18มี.ค.62 

3 800.00 800.00 

    

4 จ้างเหมาล้างไวรัส
พร้อมติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ ส านักปลัดใบส่ังจ้าง
35/62ลว.18มี.ค.62 

3 400.00 400.00 

    

5 ซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บ9150 ปจใบสั่ง
จ้าง37/62ลว.21มี.ค.62 

3 1,130.00 1,130.00 

    

6 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ส านกั
ปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-46-0001ใบสั่งจ้าง
38/62ลว.25มี.ค.62 

3 1,979.50 1,979.50 

    

7 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 
5920ใบสั่งจ้าง41/62
ลว.1เม.ย.62 

3 18,007.03 18,007.03 

    

8 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข 
5920ใบสั่งจ้าง61/62
ลว.7พ.ค.62 

3 6,400.00 6,400.00 

    

9 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 5920ใบสั่ง
จ้าง62/62ลว.13พ.ค.62 

3 5,190.00 5,190.00 

    

10 จ้างเหมาตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ส านกั
ปลัดใบสั่งจ้าง67/62ลว.
12มิ.ย.62 

5 10,935.40 10,935.40 
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11 ซ่อมบ ารุงรักษา 
รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บ
9150 ปจ ใบสั่งจ้าง
87/62ลว.14ส.ค.62 

3 6,960.00 6,960.00 

    

12 จ้างเหมาซ่อม
คอมพิวเตอร์ส านักปลัด 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-
51-0010ใบสั่งจ้าง
90/62ลว.28ส.ค.62 

3 2,800.00 2,800.00 

    

13 ซ่อมบ ารุงรักษา 
รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บ
9150 ปจ ใบสั่งจ้าง
94/62ลว11ก.ย.62 

7 29,370.00 29,370.00 

    

14 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กองคลัง
ใบสั่งจ้าง33/62ลว.
12มี.ค.62 

3 8,400.00 8,400.00 

    

15 ตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ กอง
คลังใบสั่งจ้าง68/62ลว.
12มิ.ย.62 

5 2,568.00 2,568.00 

    

16 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กองคลัง
ใบสั่งจ้าง86/62ลว.14
ส.ค.62 

3 11,500.00 11,500.00 

    

17 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กองช่าง
ใบสั้งจ้าง25/62ลว.5
ก.พ.62 

5 850.00 850.00 

    

18 จ้างเหมาตรวจเช็ค
และบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ กอง
ช่างใบสั่งจ้าง71/62
ลว13มิ.ย.62 

5 2,247.00 2,247.00 

    

19 จ้างเหมาตรวจเช็ค
ระยะทางรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน 9589ใบสัง่จ้าง
20/62ลว.10ม.ค.62 

15 10,086.89 10,086.89 
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20 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน 9589 ใบสั่ง
จ้าง63/62ลว.22พ.ค.62 

3 1,500.00 1,500.00 

    

21 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบยีน 81-
0982ใบสั่งจ้าง10/62ลว.
14ธ.ค.62 

3 9,800.00 9,800.00 

    

22 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุก
ขยะหมายเลขทะเบียน 
81-0982ใบสั่งจ้าง
78/62ลว.25ก.ค.62 

7 26,760.00 26,760.00 

    

23 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุก
ขยะหมายเลขทะเบียน 
81-0982ใบสั่งจ้าง
97/62ลว.16ก.ย.62 

7 2,500.00 2,500.00 

    

24 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุก
ขยะหมายเลขทะเบียน 
82-1045ใบสั่งจ้าง
8/62ลว.4ธ.ค.61 

7 38,900.00 38,900.00 

    

25 จ้างเหมาตรวจเช็ค
ระยะทางและซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบยีน ๘๒-
๑๐๔๕ใบสั่งจ้าง30/62ลว.
28ก.พ.62 

3 8,990.00 8,990.00 

    

26 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุก
ขยะหมายเลขทะเบียน 
82-1045 ใบสั่งจ้าง
51/62ลว.1พ.ค.62 

3 2,040.00 2,040.00 

    

27 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุก
ขยะหมายเลขทะเบียน 
82-1045 ใบสั่งจ้าง
70/62ลว.12มิ.ย.62 

3 2,760.00 2,760.00 

    

28 จ้างเหมาซ่อม
บ ารุงรักษา รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบยีน 82-
1045 ใบสั่งจ้าง93/62
ลว.10ก.ย.62 

7 15,140.00 15,140.00 
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29. ค่าวัสดสุ านักงาน 100 
1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
กองคลัง ใบสั่งซ้ือ
51/62ลว.11มิ.ย.62 

3 13,463.00 13,463.00 

30. ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

100 
1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง กองคลัง ใบสั่ง
ซ้ือ87/62ลว.29ส.ค.62 

3 1,580.00 1,580.00 

31. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

100 1 เดือนพ.ย.61 กองคลัง 
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 30 216.60 216.60 

    2 เดือนม.ค.62 กองคลัง
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 31 103.10 103.10 

    3 เดือนก.พ.62 กองคลัง
ใบสั่งซ้ือ3/62ลว.1ต.ค.61 28 104.30 104.30 

    4 เดือนเม.ย.กองคลัง62 
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 30 110.60 110.60 

    5 เดือนพ.ค.62 กองคลัง
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 31 110.30 110.30 

    6 เดือนส.ค.62 กองคลัง
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 31 104.90 104.90 

    7 เดือนก.ย.62 กองคลัง
ใบสั่งซ้ือ3/62 ลว.1ต.ค.61 30 106.80 106.80 

32. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100 

1 จัดซ้ือผงหมึก
เครื่องพิมพ์ Kyocera 
กองคลัง ใบสั่งซ้ือ
14/62 ลส.16ม.ค.62 

3 4,066.00 4,066.00 

    
2 จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์
กองคลัง ใบสั่งซ้ือ52/62
ลว.11มิ.ย.62 

3 1,015.00 1,015.00 

    
3 จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ 
กองคลัง ใบสั่งซ้ือ72/62
ลว.5ส.ค.62 

3 10,400.00 10,400.00 

    

4 เปลี่ยนแรม
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กองคลัง ใบสั่งจ้าง3/62
ลว.23พ.ย.61 

3 1,200.00 1,200.00 

    

5 จ้างเหมาติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กองคลังใบสั่งจ้าง
28/62ลว.15ก.พ.62 

3 400.00 400.00 

    

6 จ้างเหมาติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กองคลังใบสั่งจ้าง
29/62ลว.25ก.พ.62 

3 400.00 400.00 
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33. ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

100 

1 จัดซ้ือแบตเตอรี่พร้อม
เปลี่ยนส าหรับรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ ใบส่ัง
ซ้ือ75/62ลว.14ส.ค.62 

3 8,800.00 8,800.00 

34. โครงการลงหินคลุก
ไหล่ทาง  

100 1 สัญญาเลขท่ี 5/62 
ลว.14มิ.ย.62 60 224,000.00 224,000.00 

36. ค่าวัสดสุ านักงาน 100 
1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
กองช่าง ใบสั่งซ้ือ57/62
ลว.24มิ.ย.62 

7 3,618.00 3,618.00 

37. ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

100 

1 จัดซ้ือยาง
รถจักรยานยนต์ พร้อม
เปลี่ยนส าหรับกองช่าง
ใบสั่งซ้ือ21/62ลว.22
ก.พ.62 

3 550.00 550.00 

    
2 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง กองช่างใบสั่ง
ซ้ือ64/62ลว.31ก.ค.62 

5 240.00 240.00 

38. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100 

1 จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ หมึก
เครื่องพิมพ์กองช่าง ใบสั่ง
ซ้ือ15/62ลว.29ม.ค.62 

3 6,560.00 6,560.00 

    

2 จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์กองช่าง 
ใบสั่งซื้อ58/62ลว.24
มิ.ย.62 

7 995.00 995.00 

    

3 จ้างเหมาติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กองช่างใบสั่งจ้าง
32/62ลว.12มี.ค.62 

3 400.00 400.00 

39. ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

100 1 เดือน ม.ค.62 กองช่าง 31 135.90 135.90 

    2 เดือน พ.ค.62 กองช่าง 31 146.70 146.70 

    3 เดือน ก.ค.62 กองช่าง 31 143.90 143.90 

    4 เดือน ส.ค.62 กองช่าง 31 139.90 139.90 

    
5 เดือน ต.ค.61 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  

31 18,072.00 18,072.00 

    
6 เดือน พ.ย.61 งาน
ก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

30 11,798.00 11,798.00 
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7 เดือน ธ.ค.61 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 14,761.00 14,761.00 

    
8 เดือน ม.ค.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 12,860.00 12,860.00 

    
9 เดือน ก.พ.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

28 10,728.00 10,728.00 

    
10 เดือน มี.ค.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 11,078.00 11,078.00 

    
11 เดือน เม.ย.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

30 13,900.00 13,900.00 

    
12 เดือน พ.ค.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 16,862.00 16,862.00 

    
13 เดือน มิ.ย.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

30 10,518.00 10,518.00 

    
14 เดือน ก.ค.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 13,420.00 13,420.00 

    
15 เดือน ส.ค.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

31 10,438.00 10,438.00 

    
16 เดือน ก.ย.62 งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

30 10,674.00 10,674.00 

40. ค่าจดัซื้อถังขยะ 100 
1 ใบสั่งซื้อ43/62 ลว.
13พ.ค.62 

7 22,500.00 22,500.00 

41. โครงการส ารวจ
จ านวนสุนัขและแมว 

100 1 ฎีกาเลขท่ี 606/62  10 11,778.00 11,778.00 

42. ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคสายสุขิโต หมู่ที่ 4 

100 1 ฎีกาเลขท่ี 475/62  30 300,000.00 300,000.00 

    
2 ฎีกาเลขท่ี 633/62  
 

30 300,000.00 300,000.00 

43. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคสายร่วม
ใจพัฒนา สายโชคดีหมู่ 5 

100 1 ฎีกาเลขท่ี 478/62  30 51,246.00 51,246.00 

    2 ฎีกาเลขท่ี 632/62  30 51,246.50 51,246.50 
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44. ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่บ้าน 1 และ 2 
หมู่ 7 

100 1 ฎีกาเลขท่ี 476/62  30 92,923.00 92,923.00 

    2 ฎีกาเลขท่ี 634/62  30 92,923.00 92,923.00 

45. ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างบริเวณสะพานสามิภัค 

100 1 ฎีกาเลขท่ี 416/62  10 177,994.50 177,994.50 

46. ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างรายทางถนนสายดอน
ยาง - ปากพล ี

100 1 ฎีกาเลขท่ี 212/62  30 34,358.51 34,358.51 

    2 ฎีกาเลขท่ี 213/62  30 34,571.85 34,571.85 

    3 ฎีกาเลขท่ี 417/62  30 34,358.52 34,358.52 

    4 ฎีกาเลขท่ี 418/62  30 34,571.86 34,571.86 

47. ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและงานพิธ ี

100 

1 จ้างเหมาจัดท าปูาย
โครงการสงกรานต์ ใบส่ัง
จ้าง42/62ลว.5เม.ย.
62 

3 460.00 460.00 

    

2 จ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียงและติดต้ังเวที
โครงการสงกรานต์ ใบส่ัง
จ้าง43/62ลว.5เม.ย.
62 

5 7,000.00 7,000.00 

    

3 จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบ
และเก้าอี้โครงการ
สงกรานต์ ใบสั่งจ้าง
44/62ลว.5เม.ย.62 

5 5,900.00 5,900.00 

    

4 จ้างเหมาประกอบ
อาหารพร้อมน้ าด่ืม
โครงการสงกรานต์ใบสั่ง
จ้าง45/62ลว.5เม.ย.62 

5 17,910.00 17,910.00 

    
5 จัดซ้ือเทยีนพร้อม
ตกแต่ง ใบส่ังซ้ือ63/62 
ลว.10ก.ค.62 

3 4,680.00 4,680.00 

    
6 จ้างเหมาผูกผ้ารถแห่
เทียนพรรษา ใบส่ังจ้าง
เลขที7่5/62ลว.10ก.ค.62 

3 900.00 900.00 

    
7 จ้างเหมาประกอบ
อาหารแห่เทียน ใบสั่งจ้าง
76/62 ลว.10ก.ค.62 

3 7,670.00 7,670.00 

    8 ค่าวิทยากรอบรม ฎีกา 
272/62 1 3,500.00 3,500.00 
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การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

48. สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

100 
1 เดือนต.ค.61ใบสั่งจ้าง
1/62ลว.1ต.ค.61 21 9,660.00 9,660.00 

    2 เดือนพ.ย.61ใบสั่งจ้าง
2/62ลว.1พ.ย.61 22 10,120.00 10,120.00 

    3 เดือนธ.ค.61ใบสั่งจ้าง
7/62ลว.30พ.ย.62 18 8,280.00 8,280.00 

    4 เดือนม.ค.62ใบสั่งจ้าง
13/62ลว.28ธ.ค.62 21 9,660.00 9,660.00 

    5 เดือนก.พ.62ใบสั่งจ้าง
23/62ลว.1ก.พ.62 19 8,740.00 8,740.00 

    6 เดือนมี.ค.62ใบสั่งจ้าง
31/62ลว.1มี.ค.62 21 7,360.00 7,360.00 

    7 เดือนเมษายน ใบสั่ง
จ้าง40/62 ลว. 1 เม.ย.62 18 8,280.00 8,280.00 

    8 เดือนพฤษภาคม ใบส่ัง
จ้าง50/62 ลว. 1 พ.ค.62 20 9,200.00 9,200.00 

    9 เดือนมิถุนายน ใบสั่ง
จ้าง62/62 ลว. 31 พ.ค.62 19 5,700.00 5,700.00 

    10 เดือนกรกฎาคม ใบสั่งจ้าง
74/62 ลว.1ก.ค.62 20 7,200.00 7,200.00 

    11 เดือนสิงหาคม ใบสั่งจ้าง
79/62 ลว.1ส.ค.62 21 7,560.00 7,560.00 

    12 เดือนกนัยายน ใบสั่งจ้าง
92/62 ลว.30ส.ค.62 30 7,560.00 7,560.00 

49. สนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีน 
๒ร.ร./๑ศพด. 

100 

1 เดือน พ.ย.61ภาคเรียน
ที่2/61รร.วัดท้าวอู่ทอง
และโรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม ใบสั่งซ้ือ1/62ลว.1
พ.ย.61 

22 20,266.40 20,266.40 

    

2 เดือน ธ.ค.61ภาคเรียนที่
2/61รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ1/62ลว.1พ.ย.61 

18 16,581.60 16,581.60 

    

3 เดือน ม.ค.62ภาคเรียนที่
2/61รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ1/62ลว.1พ.ย.61 

21 19,345.20 19,345.20 

    

4 เดือน ก.พ.62ภาคเรียนที่
2/61รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ1/62ลว.1พ.ย.61 

19 17,502.80 17,502.80 

    

5 เดือน มี.ค.62ภาคเรียนที่
2/61รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ1/62ลว.1พ.ย.61 

19 21,896.00 21,896.00 
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6 เดือนพ.ย.61จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 
2/2561 ศพด.แผ่นดินทอง
ใบสั่งซื้อ2/62ลว.1พ.ย.62 

22 3,329.48 3,329.48 

    
7 เดือนธ.ค.61จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 
2/2561 ศพด.แผ่นดินทอง
ใบสั่งซื้อ2/62ลว.1พ.ย.62 

18 2,724.12 2,724.12 

    
8 เดือนม.ค.62จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 
2/2561 ศพด.แผ่นดินทอง
ใบสั่งซื้อ2/62ลว.1พ.ย.62 

21 3,178.14 3,178.14 

    
9 เดือนก.พ.62จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 
2/2561 ศพด.แผ่นดินทอง
ใบสั่งซื้อ2/62ลว.1พ.ย.62 

19 2,875.46 2,875.46 

    
10 เดือนมี.ค.-พ.ค.62จัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาค
เรียนที2่/61ศพด.แผน่ดิน
ทองใบสั่งซื้อ2/62ลว.1พ.ย.62 

50 8,993.00 8,993.00 

    

11 (นม)โรงเรียนปิดเทอม
ภาคเรียนที2่/61 รร.วัดท้าวอู่
ทองและรร.บ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ3/62ลว.1มี.ค.62 

7 32,844.00 32,844.00 

    

12 ดือน พ.ค.62ภาคเรียนที่
1/62รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
ใบสั่งซ้ือ4/62ลว.23พ.ค62 

7 7,185.36 7,185.36 

    
13 เดือน มิ.ย.62ภาคเรียนที่
1/62รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม ใบสั่ง
ซื้อ4/62ลว.23พ.ค62 

19 19,503.12 19,503.12 

    
14 เดือน ก.ค.62ภาคเรียนที่
1/62รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอม ใบสั่ง
ซื้อ4/62ลว.23พ.ค62 

20 20,529.60 20,529.60 

    
15 เดือนพ.ค.62อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 
ศพด.แผ่นดินทองใบสั่งซื้อ5/62
ลว.23พ.ค.62 

7 690.90 690.90 

    
16 เดือนมิ.ย.62อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 
ศพด.แผ่นดินทองใบสั่งซื้อ5/62
ลว.23พ.ค.62 

19 1,875.30 1,875.30 

    
17 เดือนก.ค.62อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 
ศพด.แผ่นดินทองใบสั่งซื้อ5/62
ลว.23พ.ค.62 

7 1,974.00 1,974.00 

    
18 เดือนส.ค.62(นม)โรงเรียน 
1/62รร.วัดท้าวอู่ทองและ
โรงเรียนบ้านหนองชะอมใบสั่ง
ซื้อ4/62ลว.23พ.ค62 

21 21,556.08 21,556.08 

    
19 เดือนส.ค.62อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 
ศพด.แผ่นดินทองใบสั่งซื้อ5/62
ลว.23พ.ค.62 

21 2,072.70 2,072.70 
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20 เดือนก.ย.62-นมปิด
เทอมอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 
ศพด.แผ่นดนิทองใบสั่งซ้ือ
5/62ลว.23พ.ค.62 

7 5,161.20 5,161.20 

    

21 (นม)โรงเรียน 
ประจ าเดอืนก.ย.62และปิด
ภาคเรียนที1่/2562โรงเรียน
ใบสั่งซ้ือ6/62ลว.23ส.ค.62 

15 53,676.48 53,676.48 

50. โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งขาต ิ

92 
1 จ้างเหมาจดัท าปูายไวนิล 
ใบสั่งจ้าง 14/62 ลว.10 
ม.ค.62 

3 1,878.00 1,878.00 

    2 จ้างเหมาติดตั้งเวที ใบสั่ง
จ้าง 15/62 ลว.10ม.ค.62 3 3,000.00 3,000.00 

    3 จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบ ใบสั่ง
จ้าง 16/62 ลว.10ม.ค.62 3 10,000.00 10,000.00 

    
4 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 
ใบสั่งจ้าง 17/62 ลว.10 
ม.ค.62 

3 3,000.00 3,000.00 

    
5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 
ใบสัง่จ้าง 18/62 ลว.10ม.ค.
62 

3 34,400.00 34,400.00 

    6 จ้างเหมาเครื่องเล่น ใบสั่ง
จ้าง 19/62 ลว.10ม.ค.62 3 20,000.00 20,000.00 

    7 จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
ใบสั่งซ้ือ13/2562 3 5,850.00 0.00 

51. ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคญั
ของทางราชการ 

100 

1 จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและ
เก้าอี้ โครงการตักบาตร
ข้าวสาร ใบสั่งจ้าง4/62ลว.
30พ.ย.61 

3 12,000.00 12,000.00 

    

2 จ้างเหมาท าปูายไวนิล 
โครงการตกับาตรข้าวสาร
อาหาร ใบสั่งจ้าง5/62ลว.30
พ.ย.61 

3 460.00 460.00 

    

3 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 
โครงการตกับาตรข้าวสาร 
ใบสัง่จ้าง6/62ลว.30พ.ย.
61 

3 2,000.00 2,000.00 

    

4 จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
โครงการตกับาตรข้าวสาร 
ใบสั่งซ้ือ11/62ลว.30พ.ย.
61 

3 410.00 410.00 

    

5 จ้างเหมาท าปูายไวนิล 
โครงการตกับาตรข้าวสาร
อาหารแห้งการบรรพชา ใบสั่ง
จ้าง52/62ลว.2พ.ค.62 

3 460.00 460.00 

    

6 จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและ
เก้าอี้ โครงการตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งการ
บรรพชา ใบสั่งจ้าง53/62ลว.
2พ.ค.62 

3 11,500.00 11,500.00 
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7 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง
โครงการตกับาตรข้าวสาร
อาหารแห้งการบรรพชา ใบสั่ง
จ้าง54/62ลว.2พ.ค.62 

1500 1,500.00 1,500.00 

    

8 จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
โครงการตกับาตรข้าวสาร
อาหารแห้งการบรรพชาใบสั่ง
ซ้ือ35/62ลว.2พ.ค.62 

3 470.00 470.00 

    

9 จ้างเหมาท าปูายถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวใบสั่งจ้าง56/62ลว.
3พ.ค.62 

1 10,760.00 10,760.00 

    

10 จัดซื้อธงชาตแิละธงตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภเิษกใบสั่งซ้ือ38/62
ลว.3พ.ค.62 

1 12,500.00 12,500.00 

    
11 จ้างเหมาประดับไฟแสง
สว่าง ใบสั่งจ้าง57/62ลว.3
พ.ค.62 

4 12,000.00 12,000.00 

    
12 จ้างเหมาประดับไฟแสง
สว่าง ใบสั่งจ้าง77/62ลว.24
ก.ค.62 

6 16,000.00 16,000.00 

    

13 จัดซื้อธงตราสัญลกัษณ์
(ส.ท.)และพานพุม่เงนิ-พุ่ม
ทอง ใบสั่งซ้ือ48/62ลว.31
พ.ค.62 

2 2,950.00 2,950.00 

    

14 จ้างเหมาท าปูายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ์สมเดจ็
พระนางเจ้า ใบสั่งจ้าง65/62
ลว.31พ.ค.62 

2 1,300.00 1,300.00 

    
15 จัดซื้อพวงมาลาวันคล้าย
วันสวรรคตร.9 ใบสั่งซ้ือ
7/62ลว.12ต.ค.61 

2 1,000.00 1,000.00 

    
16 จัดซื้อพวงมาลาวันคล้าย
วันสวรรคต ร.5 ใบสั่งซ้ือ
8/62ลว.22ต.ค.61 

2 1,000.00 1,000.00 

52. จัดซ้ือวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (จัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน) 

100 1 เดือน ต.ค.61 ใบสั่งซ้ือ
เลขที ่6/62 ลว.1ต.ค.61 31 2,760.00 2,760.00 

    2 เดือน พ.ย.61 ใบสั่งซ้ือ
เลขที ่9/62 ลว.1พ.ย.61 30 2,320.00 2,320.00 

    3 เดือนเมษายน ใบสั่งซ้ือ 
30/62 ลว.1เม.ย.62 30 2,100.00 2,100.00 

    4 เดือนพฤษภาคม ใบสั่งซ้ือ 
34/62 ลว.1พ.ค.62 31 2,170.00 2,170.00 

    5 เดือนมิถนุายน ใบสั่งซ้ือ 
47/62 ลว.31พ.ค.62 30 2,100.00 2,100.00 

    
6 เดือนกรกฎาคม ใบส่ัง
ซ้ือ 62/62 ลว.1ก.ค.
6262 

31 2,170.00 2,170.00 
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    7 เดือนสิงหาคม ใบสั่งซ้ือ 
65/62 ลว.1ส.ค.6262 31 2,170.00 2,170.00 

    8 เดือนกนัยายน ใบสั่งซ้ือ 
88/62 ลว.30ส.ค.2562 30 2,100.00 2,100.00 

53. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 100 1 ต.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    2 พ.ย.61 1 2,500.00 2,500.00 

    3 ธ.ค.61 1 2,500.00 2,500.00 

    4 ม.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    5 ก.พ.62 1 2,500.00 2,500.00 

    6 มี.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    7 เม.ย.62 1 2,500.00 2,500.00 

    8 พ.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    9 มิ.ย.62 1 2,500.00 2,500.00 

    10 ก.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    11 ส.ค.62 1 2,500.00 2,500.00 

    12 ก.ย62 1 2,000.00 2,000.00 

54. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 1 ต.ค.61 1 491,900.00 491,900.00 

    2 พ.ย.61 1 491,900.00 491,900.00 

    3 ธ.ค.61 1 489,700.00 489,700.00 

    4 ม.ค.62 1 488,900.00 488,900.00 

    5 ก.พ.62 1 487,400.00 487,400.00 

    6 มี.ค.62 1 486,000.00 486,000.00 

    7 เม.ย.62 1 64,700.00 64,700.00 

    8 พ.ค.62 1 492,900.00 492,900.00 

    9 มิ.ย.62 1 158,500.00 158,500.00 

    10 ก.ค.62 1 494,600.00 494,600.00 

    11 ส.ค.62 1 49,500.00 49,500.00 

    12 ก.ย.62 1 494,200.00 494,200.00 

55. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 92 1 ต.ค.61 1 128,800.00 128,800.00 

    2 พ.ย.61 1 128,000.00 128,000.00 

    3 ธ.ค.61 1 127,200.00 127,200.00 

    4 ม.ค.62 1 128,800.00 128,800.00 

    5 ก.พ.62 1 130,400.00 130,400.00 
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    6 มี.ค.62 1 129,600.00 129,600.00 

    7 เม.ย.62 1 129,600.00 129,600.00 

    8 พ.ค.62 1 126,400.00 126,400.00 

    9 มิ.ย.62 1 124,800.00 124,800.00 

    10 ก.ค.62 1 124,800.00 12,400.00 

    11 ส.ค.62 1 124,800.00 124,800.00 

    12 ก.ย.62 1 124,800.00 124,800.00 

56. จ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดเทอมและ
วันหยุด 

100 1 ฎีกาเลขที่ 264/62  30 34,500.00 34,500.00 

57. โครงการทาสี ปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแผ่นดินทอง 

100 1 ใบสั่งจ้าง 85/62 ลว.8
ส.ค.62 7 27,000.00 27,000.00 

58. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

100 1 ฎีกาเลขที่ 540/62  1 2,700.00 2,700.00 

59. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

100 1 ฎีกาเลขที่ 541/62  1 3,870.00 3,870.00 

60. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

100 

1 จัดซื้อหนังสือเสริม
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ใบสั่งซ้ือ89/62
ลว.2ก.ย.62 

5 1,800.00 1,800.00 

61. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน 

100 1 ฎีกาเลขที่ 543/62  1 1,800.00 1,800.00 

62. ค่าวัสดสุ านักงาน 100 

1 จัดซื้อวัสดุส านกังานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 
ใบสั่งซ้ือ27/62 ลว.14
มี.ค.62 

5 3,985.00 3,985.00 

63. ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

100 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผ่นดินทอง ใบสั่งซ้ือ
26/62ลว.14มี.ค.62 

5 9,290.00 9,290.00 

64. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดิน
ทอง ใบสั่งซ้ือ28/62ลว.
14มี.ค.62 

5 1,410.00 1,410.00 

65. ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม 

100 1 ฎีกาเลขที่ 135/62  100 88,000.00 88,000.00 

    2 ฎีกาเลขที่ 463/62  100 88,000.00 88,000.00 
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66. ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนวดัท้าวอู่
ทอง 

100 1 ฎีกาเลขที่ 136/62  100 192,000.00 192,000.00 

    2 ฎีกาเลขที่ 462/62  100 192,000.00 192,000.00 

67. ค่าบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 

100 1 ฎีกาเลขที่ 172/62  1 37,098.00 37,098.00 

การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า  
 

68. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนต าบล
โคกไมล้าย(อาชีพ) 

100 

1 จ้างเหมาท าปูายไวนิล 
โครงการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ใบสั่งจ้าง
91/62ลว.28ส.ค.62 

3 460.00 460.00 

    

2 ค่าวัสดอุุปกรณ์โครงการ
อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ใบสั่งซ้ือ86/62 
ลว.28ส.ค.62 

3 3,510.00 3,510.00 

การพัฒนาการกีฬา 

69. โครงการแข่งขันกีฬา 99 
1 จัดซื้อชุดกีฬา ถว้ยรางวัล
อุปกรณ์ท าสนาม ใบสั่งซ้ือ
เลขที่37/62 ลว.3พ.ค.62 

3 53,600.00 53,600.00 

    
2 จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
ใบสั่งซ้ือ39/62 ลว.7พ.ค.
62 

3 5,610.00 5,600.00 

    
3 จ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล 
ใบสั่งจ้าง56/62 ลว.3
พ.ค.62 

3 460.00 460.00 

    
4 จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบ 
ใบสั่งจ้าง58/62ลว.7พ.ค.
62 

3 4,000.00 4,000.00 

    
5 จ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียง ใบสั่งจ้าง59/62 ลว.
7พ.ค.62 

3 3,000.00 3,000.00 

    
6 จ้างเหมาประกอบอาหาร 
ใบสั่งจ้าง60/62 ลว.7
พ.ค.62 

3 24,000.00 24,000.00 

    
7 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิ้นกีฬา
และเงินรางวัลนักกีฬา 

2 28,400.00 28,400.00 

70. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 

100 
1 วัสดุกีฬาใบสั่งซ้ือ
36/62ลว3พ.ค.62 
 

3 6,370.00 6,370.00 

รวม 12,716,826.60 
 

12,598,566.60 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  79  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 97 โครงการ ซึ่งเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเปูาหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 5  ปี  
. 
    
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไมล้ายจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
  


