
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 



 
 

    
  

 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว   
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

    
  

 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา               
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ              
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล                   
การติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ   
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    
  

 

สารบัญ 
 
เร่ือง                         หน้า  
 

ส่วนที่  1  บทน า             
     ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล      3    
     วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล      4 
     ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                5 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล       7 
     ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      8 

 

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล         
    สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    9 
    แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    23 
 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
        แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     27 
      แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 
   ผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     29 
                   เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ      30 
 เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ     31 
 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ     32 

 
ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      38 
 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
  

 

 
 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1  
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒                
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน มีความส าคัญ              
๕ ประการ ดังนี้  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้               
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย             
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจาก                  
การด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า                
ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลา           
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ 
รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ   

/ใช้ต้นทุน… 
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ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ 
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถ             
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ                      
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง                    
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุน              
ที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time)                
เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time) เพียงจ านวนหนึ่ งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตาม              
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล             
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก              
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผนซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)              
หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และ ข้อ 30 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

/(๓) รายงาน... 
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย             
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ                
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ
รายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่า
ด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ            
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

/ระเบียบ… 



 
 

    
  

 

-4- 
 
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้ง             
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่                
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่                  
การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่ สุ ดและเมื่ อพบจุดแข็ ง ก็ต้องเร่ งรีบด าเนินการและจะต้องมีคว ามสุขุมรอบคอบ                  
ในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

/3. ขั้นตอน... 
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1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   
 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   
 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (3) 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย             
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ข้อ 29 (๕)   

/ผังขั้นตอน… 
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/4. เครื่องมือ… 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน              
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  

๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน  ๒๕62 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอยแก้วใน 

แต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

4.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 

/5. ประโยชน์… 

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

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัดเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว            
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ            
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ              
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 2…   
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ส่วนที่ 2   
 

การติดตามและประเมนิผล 
 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคก์รต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

 1.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
1.2  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกัน
อย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุข ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เ ทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรสร้างรายได้ในพื้นที่ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คนดอยแก้วมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

/.2 ผลการด าเนินงาน… 



 
 

    
  

 

-10- 
 

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

จ านวน 10  โครงการ เป็นเงิน 2,287,900.- บาท  แบ่งเป็น 
(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน - โครงการ  เป็นเงิน - บาท  

(2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ  เป็นเงิน 2,287,900.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 

139,900 - กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้ านนายเซอที  ถึ งบ้ าน            
นายวิศักดิ์ หมู่ที่ 5 

126,000 - กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบือแซ หมู่ที่ 5 

152,800 - กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายพะลา หมู่ที่ 5 

222,000 - กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านห้วยขนุน 2 หมู่ที่ 9 

424,800 - กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพ่อหลวงเพชร หมู่ที่ 3 

62,800 - กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 5 

264,600 - กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็กเหมืองตาดโจ้ หมู่ที่ 3 ต าบล
ดอยแก้ว 

200,000 - กองช่าง 

9 โค ร งก า ร ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ งส ว่ า ง
สาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริ เวณ จุ ด เสี่ ย งท างร่ วมทางแยก            
ในพ้ืนที่ต าบลดอยแก้ว จ านวน 10 จุด 

495,000 - กองช่าง 

10 โครงการแก้ไขการพังทลายของล าเหมือง
ดอย บริ เวณ จุ ดข้ ามล าห้ วยก๋ องปู                  
หมู่ที่ 3 

200,000 - กองช่าง 

รวม 2,287,900 -  
/2. ยุทธศาสตร์ที่ 2… 



 
 

    
  

 

-11- 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและวฒันธรรม  
 
จ านวน 32  โครงการ เป็นเงิน 7,987,400.- บาท แบ่งเป็น 

(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 10 โครงการ  เป็นเงิน 3,563,924 บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โค รงก ารจั ด เวที ป ระช าคม ระดั บ
หมู่บ้าน/ต าบล 

10,000 1,960 ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

20,000 3,764 ส านักปลดั 

3 อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่สอย  ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอ าเภอ
จอมทอง ประจ าปีงบประมาณ2565 

40,000 40,000 ส านักปลดั 

4 โครงการสืบสาน  อนุรักษ์วัฒนธรรม 
เนื่องในวันคริสต์มาส  

27,000 26,900 กองการศึกษา ฯ 

5 โครงการไหว้สาพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ 10,000 500 กองการศึกษาฯ 

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ ดอกไม้ป ระดั บจั งหวัด
เชียงใหม่  ครั้งที่  46 ประจ าปี  พ.ศ.
2565 

35,000 35,000 กองการศึกษา ฯ 

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,557,200 2,612,800 ส านักปลดั 

8 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,660,800 728,000 ส านักปลดั 

9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 15,000 ส านักปลดั 

10 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ดอยแก้ว 

100,000 100,000 ส านักปลดั 

รวม 7,502,000 3,563,924  
 

 
 
 
 

 
 

/ (2) รอด าเนินการ… 
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 (2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 22 โครงการ  เป็นเงิน 485,400.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

10,000 - ส านักปลดั 

2 โครงการส ารวจประชากรสุนัขและแมว 10,000 - ส านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในต าบลดอยแก้ว 

10,000 - ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยภายใน
ต าบล 

10,000 - ส านักปลดั 

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว 10,000 - ส านักปลดั 

6 โครงการท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และ
หญ้าแห้ง 

20,000 - ส านักปลดั 

7 โครงการพัฒนาความรู้การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร 

20,000 - ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพดิน 30,000 - ส านกัปลดั 

9 โครงการแข่งขันกีฬาบนพื้นที่สูง 30,000 - กองการศึกษาฯ 

10 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อ าเภอจอมทอง 

10,000 - กองการศึกษา ฯ 

11 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

50,000 - กองการศึกษา ฯ 

12 โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และของดีจ๋อมตอง 

20,000 - กองการศึกษา ฯ 

13 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี           
ชนเผ่า (ปกาเกอะญอ) 

20,000 - กองการศึกษา ฯ 

14 อุดหนุนโครงการสืบสานงานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และของดีจ๋อมตอง 
ประจ าปี พ.ศ.2564-2565 

100,000 - กองการศึกษา ฯ 

15 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการออกร้าน 
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอ
จอมทองและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวอ าเภอจอมทองภายในงานฤดู
หนาว  และงาน  OTOP ของดี เมื อ ง
เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2564 

3,000 - กองการศึกษาฯ 

16 อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณี
สระเกล้าด าหัวป้อเมืองเจียงใหม่และ   
สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันปี๋ ใหม่

30,000 - กองการศึกษา ฯ 



 
 

    
  

 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เมืองอ าเภอจอมทอง ประจ าปี  พ.ศ.
2564 

17 อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร  10,000 - กองการศึกษา ฯ 

18 อุดหนุน โครงการสืบสานประเพณี          
วันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 

3,500 - กองการศึกษาฯ 

19 อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดจอมคีรี (วัดดอยหน้อย) 

9,000 - กองการศึกษา ฯ 

20 อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดท่าต้นแหน (แม่เตี๊ยะ) 

40,000 - กองการศึกษา ฯ 

21 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีปีใหม่ (สงกรานต์) 

25,000 - กองการศึกษาฯ 

22 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

14,900 - ส านักปลดั 

รวม 485,400 -  
 

(3) ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 22  โครงการ เป็นเงิน 195,430.- บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  1    
ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 1 

6,878 - ส านักปลดั 

2 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  1    
ตามโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 

6,169 - ส านักปลดั 

3 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  1    
ตามโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 

6,953 - ส านักปลดั 

4 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  2    
ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 2 

6,878 - ส านักปลดั 

5 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  2    
ตามโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 

6,169 - ส านักปลดั 

6 อุดหนุนกรรมการหมู่บ้ าน หมู่ที่  2   
ตามโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 

6,953 - ส านักปลดั 
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ล าดับที่ 
โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ย า เส พ ติ ด  To be number one 
(ศูนย์ เพ่ือนใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทู ลกระหม่ อมหญิ ง อุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) 

10,000 - ส านักปลดั 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ร า ช เจ้ า  ก ร ม ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ย า เส พ ติ ด  To be number one 
(ศูนย์ เพ่ือนใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิ ง อุบลรัตน ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) 

10,000 - ส านักปลดั 

11 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น                 
หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ร า ช เจ้ า  ก ร ม ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

12 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น                 
หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญ ห ายาเสพติ ด  To be number 
one (ศู น ย์ เ พ่ื อ น ใจ วั ย รุ่ น ชุ ม ชน /
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
 
 

10,000 - ส านักปลดั 
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ล าดับที่ 
โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น              
หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา              
ธิ ร า ช เจ้ า  ก ร ม ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รตันราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

14 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น                
ห มู่ ที่  6 ต า ม โค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม
หนอนพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

15 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น                
หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ร า ช เจ้ า  ก ร ม ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตามโครงการควบคุมหนอนพยาธิ 
สมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราช เจ้ า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักกรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

17 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น              
หมู่ที่ 8 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญ ห ายาเสพติ ด  To be number 
one (ศู น ย์ เ พ่ื อ น ใจ วั ย รุ่ น ชุ ม ชน /
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

10,000 - ส านักปลดั 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
 

10,000 - ส านักปลดั 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

19 อุ ด ห นุ น ค ณ ะก รรม ก ารห มู่ บ้ า น                
หมู่ที่ 9 ตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

10,000 - ส านักปลดั 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ตามโครงการควบคุมหนอนพยาธิ 
ส ม เด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า                   
กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

10,000 - ส านักปลดั 

21 โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนต าบล  
ดอยแก้ว 

6,540 6,340 ส านักปลดั 

22 โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้
เลี้ยงโคและกระบือ 

8,890 - ส านักปลดั 

รวม 195,430 6,340  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  
 

จ านวน 8  โครงการ เป็นเงิน  1,826,665.- บาท แบ่งเป็น 
(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 3 โครงการ  เป็นเงิน 763,665.- บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

799,665 284,865 กองการศึกษาฯ  

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านขุนแตะ 

546,000 273,000 กองการศึกษาฯ  

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 

441,000 205,800 กองการศึกษาฯ  

รวม 1,786,665 763,665  
 

(2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ  เป็นเงิน  40,000.- บาท   

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

10,000 - กองการศึกษาฯ  

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10,000 - กองการศึกษาฯ  

3 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและ
แข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

5,000 - กองการศึกษาฯ  

4 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 - กองการศึกษาฯ 
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5,000 - กองการศึกษาฯ 

รวม 40,000 -  
 
 
 
 
 
 

/4. ยุทธศาสตร์ที่ 4… 
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4. ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้ านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมและพัฒนา               
แหล่งท่องเที่ยว 

  
จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 10,000.- บาท 
(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน - โครงการ  เป็นเงิน - บาท  

(2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 10,000.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" 10,000 - ส านักปลัด 

รวม 10,000 -  
 

(3) ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 2  โครงการ เป็นเงิน 45,000.- บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
หมอกควันและไฟป่า ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

45,000 - ส านักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

10,000 4,640 ส านักปลดั 

รวม 55,000 4,640  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5. ยุทธศาสตร์ที่ 5… 
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5. ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
 

จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 681,100.- บาท 
 

(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 3 โครงการ  เป็นเงิน 21,915 บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

30,000 6,955 ส านักปลดั 

2 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
และวันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

32,000 5,000 ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000 10,000 กองคลัง 

รวม 172,000 23,915  
 

(2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ  เป็นเงิน 519,100.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 10,000 - ส านักปลดั 

2 โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 9,100 - กองคลัง 
3 โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน 
50,000 - กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะนาว 

50,000 - กองช่าง 

5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านห้วยส้มป่อย 
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 
ลึก 4.3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,300 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอยแก้ว เลขที่ 
08/2565 

400,000 
 

- กองช่าง 

รวม 519,100 -  
 
 
 

/6. รายการครุภัณฑ์… 
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6. รายการครุภัณฑ์  
 

จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 143,790.- บาท 
 

(1) ด าเนินการเสร็จสิ้น จ านวน 2 โครงการ  เป็นเงิน 46,900.- บาท  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

17,000 17,000 กองการศึกษาฯ 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

30,000 29,900 กองช่าง 

รวม 47,000 46,900  
 

(2) รอด าเนินการ/ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ  เป็นเงิน 96,790.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

17,000 - ส านักปลดั 

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน  

5,900 - กองคลัง 

3 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดัวยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  

24,500 - กองคลัง 

4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 11,800 - กองการศึกษาฯ 

5 จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอ้ี 33,000 - กองการศึกษาฯ 

6 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 5 ขั้นตอน 4,590 - กองการศึกษาฯ 

รวม 96,790 -  
 

(3) ตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ  เป็นเงิน 56,000.- บาท   
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 25 ตัว 45,000 45,000 ส านักปลดั 

2 เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว 11,000 11,000 ส านักปลดั 

รวม 56,000 56,000  
 /ปัญหา อุปสรรค… 
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ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนมีพ้ืนผิวถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 

บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย ท าให้การใช้เส้นทางสัญจร เกิดความไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณทางโค้ง/ บริเวณ

จุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะช ารุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง  
3. ไม่มีป้ายจราจรและป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณมุมโค้งถนน/ทางแยกต่าง ๆที่ประชาชน                 

ใช้สัญจร  
4. อยากให้มีการส่งเสริมทักษะทางอาชีพและการตลาดให้แก่ประชาชน, ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส

ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะในยุคของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบ เกิดภาวะตกงาน ว่างงาน ไม่มีอาชีพส ารอง อยากให้หน่วยงาน
ภาครัฐช่วยดูแล  

6. อยากให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว รวมทั้งพนักงานของเทศบาลต าบล            
ดอยแก้วลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาต่างๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหา เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 

 
แนวทางแก้ไข 

  1. จัดให้มีการวางแผน ประชุม รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเสริมอาชีพ การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
ทางการเกษตรหรือสินค้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น /การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ชุมชนในรูปแบบออนไลน์, 
การด าเนินการประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวก ในส่วนของข้อมูลหรือ
ส่วนอื่นๆ ให้ประชาชนมีความสะดวกมากข้ึน โดยการด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตาม มาตรการในการเฝ้าระวัง
และควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  
  2. ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการท าชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล            
ดอยแก้วด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชน
เดินทางอย่าง สะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากข้ึน ในฤดูแล้งควรท าการฉีดพ่นน้ า
ในอากาศที่มี ความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ าท าความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ประสานประโยชน์ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและส านึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องใน
เรื่องของการรักษา ความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น  
  3. ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่  ควรมีการจัดสรร 
งบประมาณโดยเรียงล าดับของปัญหาและความต้องการก่อน - หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว 
ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการด าเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของ 
เสียงส่วนน้อยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
 

/4. ส่งเสริม… 
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  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่ 
หลากหลาย ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกร่วมในทางที่ดี รวมถึ งพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่
ผู้น า ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะ
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
  5 ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วรวมทั้งพนักงานเทศบาลต าบลดอยแก้ว              
ควรลงพ้ืนที่ตามชุมชนต่าง ๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือ             
ความต้องการ ของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งการใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ควบคู่กับ
การลงพ้ืนที่จริงเพ่ือน าข้อมูลปัญหา ประเด็นต่างๆ ที่ได้มารวบรวม , วิเคราะห์, สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนา           
ต่อยอด ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.2 แนวทางการติดตาม… 
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
  3) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
3.8) แผนงาน 5 คะแนน  
3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม 

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
5.2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ           

ได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

/5.5) เป้าหมาย… 
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5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  

5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
5.11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 5 คะแนน  
5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้
ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องใน            
การติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนด าเนินการจะเป็นเครื่องมือส าคัญใน               
การติดตามผลการ ด าเนินงาน การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมี
เกณฑ์ มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ 
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาบี้ให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/ โครงการ
อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ ด าเนินงาน
โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่    
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ ตั้งไว้ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
 

/ขั้นตอนที่ 1… 
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  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด 
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้   

  (1) การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
อาจ ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี 

การประเมินประสิทธิภาพ  
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 19  
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ 
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติตาม และ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 2.2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวัดผลในเชิงปริมาณ  ตามที่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว                
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้              
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมี               
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๘ รวมที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ ง  (ฉบับที่  ๓ ) พ .ศ . ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  และ ข้อ  ๒๙                          
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม  และประเมินผล 

/แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน                
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเครื่องมือที่ใช้       
มีดังนี้  

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
การวัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลต าบลดอยแก้ว ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล เชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง คุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 20  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  
 
2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
1. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้งต่อปี  
2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง  
3. ก าหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นปีละครั้ง  
4. ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 3 … 
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ส่วนที่ 3   
 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

3.1 แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
            เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง              

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพ           

การพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑8 ข้อ มีการจัดท าและด าเนินงานตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ 

/3.2 แบบที่ 2… 
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3.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

 รอบตุลาคม – เมษายน (6 เดือน)  รอบตุลาคม – กันยายน (12 เดือน) 

 
 

/3.3 ผลการติดตาม...

ยุทธศาสตร ์
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา         
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

11 2,092,700 14 2,702,100 29 20,014,850 52 26,252,400 

 
 

46 

 
 

20,451,500 

๒. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา        
ด้านสังคม
และวัฒ
ธรรม 

48 7,487,000 52 7,818,000 53 8,533,000 52 9,391,000 

 
 

52 

 
 

10,091,000 

๓.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา           
ด้าน
การศึกษา 

14 4,158,400 16 4,338,400 21 3,756,800 21 3,796,800 

 
 

21 

 
 

3,846,800 

๔.  
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา           
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

12 355,000 14 415,000 15 435,000 15 435,000 

 
 
 

15 

 
 
 

435,000 

5. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา             
ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

16 1,087,900 19 871,000 22 1,480,000 20 7,330,000 

 
 
 

20 

 
 
 

2,930,000 

รวม 101 15,181,000 115 16,144,500 140 34,219,650 160 47,205,200 154 37,754,300 
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3.3 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ                                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  18 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  57 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (8) 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) 
 ๓.๔ วสิัยทัศน์  (๕) 
 ๓.๕ กลยุทธ์  (5) 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (4) 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
 ๓.๘ แผนงาน  (5) 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4 การพิจารณา… 
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3.4 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  8 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  8 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ 
(๕) 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ  (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน 96 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/3.5 ผลการน าแผน...
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3.5 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

/3.6 ผลการน าแผน…

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า         
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

11 2,092,700 14 2,702,100 29 20,014,850 52 26,252,400 
46 20,451,500 

๒ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า        
ด้านสังคมและวัฒธรรม 

48 7,487,000 52 7,818,000 53 8,533,000 52 9,391,000 
52 10,091,000 

๓ .  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า รพั ฒ น า           
ด้านการศึกษา 

14 4,158,400 16 4,338,400 21 3,756,800 21 3,796,800 
21 3,846,800 

๔ .  ยุ ท ธศ าส ตร์  ก ารพั ฒ น า           
ด้ า น ก า รอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก ร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

12 355,000 14 415,000 15 435,000 15 435,000 
15 435,000 

5 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า             
ด้านการเมืองและการบริหาร 

16 1,087,900 19 871,000 22 1,480,000 20 7,330,000 
20 2,930,000 

รวม 101 15,181,000 115 16,144,500 140 34,219,650 160 47,205,200 154 37,754,300 
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3.6 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 

 3.6.1 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  

ประเด็น 
 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       8.86 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.94 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.95 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.55 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.38 

ภาพรวม 9.13 

หมายเหตุ  ผลส ารวจจากการสอบถามประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่จ านวน 100 คน 
 
สรุป จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในภาพรวม               
ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 9.13  ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ร้อยละ 9.55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.6.2 ผลการด าเนินงาน… 
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3.6.2 ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     

(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.86 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.97 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.60 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.74 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.68 

ภาพรวม 8.92 
 
สรุป จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 8.92  ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 9.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2… 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.86 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.57 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.97 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 9.60 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.73 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.12 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.38 

ภาพรวม 9.36 
 
สรุป จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและวัฒนธรรม              
ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 9.36  ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 9.64 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3… 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศกึษา 
 

(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.20 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.84 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.23 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.15 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.21 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.25 

ภาพรวม 8.89 
 
สรุป  จากการส ารวจความพึ งพอใจต่ อผลการด า เนิ น งาน ในยุทธศาสตร์ที่   3  ด้ านการศึ กษ า                         
ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 8.89  ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 9.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4…   
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.42 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 9.04 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.67 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.16 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.68 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.45 

ภาพรวม 9.28 
 
สรุป จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 9.28 ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึง
พอใจมากที่สุด ได้แก่  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น              
ร้อยละ 9.68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5…   
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.14 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.77 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 9.23 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.96 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.89 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.47 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.12 

ภาพรวม 9.17 
 

สรุป จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร ปรากฏว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 9.17 ซึ่งประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 9.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 4… 
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ส่วนที่ 4  
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – มีนาคม ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย           
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยและข้ อสั่ งการของกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น ดั งกล่ าว                          
เทศบาลต าบลดอยแก้วจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม          
และประเมินผลแผนครั้งนี้ และควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
1. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ  
2. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของประชาชน โดยการลงพ้ืนที่เชิงรุกก่อนการจัดท าประชาคม 

เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

 3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง            
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

4. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน และมีการประชาสัมพันธ์
และให้ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

5. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม           
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  

6. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป บางโครงการบรรจุไว้ในแผน
ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2561 ยังไม่ได้ด าเนินการ ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามความต้องการของหมู่บ้าน             
และคัดเลือก โครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

7. การประชุมประชาคมระดับต าบล เสนอแนะให้หมู่บ้านจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนน าเสนอในการประชุมประชาคม
ระดับต าบลของเทศบาลต่อไป   

8. การประชุมประชาคมระดับต าบลของเทศบาล เสนอแนะให้เทศบาลสรุปโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการน าเข้าที่ประชุม เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 

/ผลกระทบ… 
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ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เล็งเห็นความส าคัญ
เป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมควรเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร                   
อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 
ด้านสังคม 
 
 เทศบาลต าบลดอยแก้ว จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมา
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลดอยแก้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้
มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็ก
และเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย 
เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่
อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทาง
โลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดย
การอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  
ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยการปรับปรุง
สนามกีฬาของเทศบาล และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็น
นักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต าบลดอยแก้วต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 

 
 
 

/ด้านการเมือง… 
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ด้านการเมือง – การบริหาร 
 

 เทศบาลต าบลดอยแก้วจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ            
ในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้าน   
ต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลต าบลดอยแก้ว จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน โดยการส่ง
อบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน              
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง             
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ 
และการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรา
การจัดเกบ็ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 เทศบาลต าบลดอยแก้ว จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว เพื่อสร้างพ้ืนที่สี
เขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การให้บริการงานด้านโยธา 
1) เทศบาลได้อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับดี แต่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลควรเพ่ิมจุดบริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากยังมีบางจุดที่ยังเป็นมุมอับมืด มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุและเกิดอันตรายกับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

2) เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถกระเช้าส าหรับออกให้บริการในพื้นที่  เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้บุคลากร และควรเพ่ิมอัตราก าลังในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                   
ให้เพียงพอด้วย  

2. การให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
1) เจ้าหน้าที่มีการบริการประชาชนเป็นอย่างดี มีการเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ควรมีการ

พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
2) การปฏิบัติงานออกให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัยยังมีบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ และขาด

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุขโดยตรง  
 

 
/3. การให้บริการ... 
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3. การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
1) เทศบาลควรพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เช่น จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดี การส่งเสริมอาชีพเพ่ือใช้ เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

2) เทศบาลมีการบริหารจัดการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดีอยู่แล้วแต่อยากให้มี
การสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับความประสงค์การขอรับเบี้ยยัง
ชีพด้วยเงินสดหรือการโอนเข้าบัญชี เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต้องเดินทางไกล และสร้างภาระ
ให้กับลูกหลาน  
 

4. การให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
1) การให้บริการโดยรวมได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี มีการเข้าถึงชุมชน                   

อย่างทั่วถึง บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก มีจิตบริการ มีความสุภาพ และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

2) ควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3) เทศบาลควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ และจัดให้มีโครงการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่เพ่ือออกบริการและส ารวจปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่างๆ และสร้างความตระหนักในการ
ดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น 

 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชนของ

หน่วยงาน  
1) ควรพิจารณาสร้างความเข้าใจและการรับรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการร้องขอ                  

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ หรือ
กฎหมาย โดยมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายให้ชัดเจน 

2) ควรมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่เพ่ือสร้างความใกล้ชิด ความคุ้นเคย และ
รับฟังปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานได้ 

3) เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการให้บริการของ
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึงทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

    
  

 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
ที ่  348  / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
--------------------------------------- 

 
ตามที่ได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลดอยแก้ว ที่  619 /2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2563  เนื่องด้วย คณะกรรมการที่คัดเลือกจากสภา
เทศบาลได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ประกอบกับสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับคัดเลือก ในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2564 จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงค าสั่ง
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้วต่อไป 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๘ จึงให้ยกเลิกค าสั่งเดิม และ
แต่งตั้งผู้มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอย
แก้วประกอบด้วย 

1. นายอัครพล แก้วก๋องมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เขต 1 กรรมการ 
2. นายขวัญชัย มนตรีนิธิกร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เขต 2 กรรมการ 
3. นายอนุพงศ์ สัมพันธ์คุณากร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เขต 2 กรรมการ 
4. นายสิงห์  ระพีแจ่มจรัส  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
5. นายประเสริฐ  สงวนไพรวัลย์  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
6. เกษตรอ าเภอจอมทอง หรือผู้แทน ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
7. ผอ.รพ.สต.บ้านขุนแตะหรือผู้แทน ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
8. นายสมเกียรติ  ธนะแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายวิษณุ  โพธินวล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
11. นางเจนจิรา  วรินทร์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 

   
                 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสี่ปี มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ 

/๔.  แต่งตั้ง… 
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๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่    25   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

 (นายสมบูรณ์   ชูเจริญสัมพันธ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

    
  

 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ที่   836  / ๒๕๖4 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

อ้างถึง ค าสั่งที่ 348 /2564 ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2564  เทศบาลต าบลดอยแก้วได้แต่งตั้ง 
นายสิงห์  ระพีแจ่มจรัส  ผู้แทนประชาคม เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอย
แก้ว  และได้ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจมากขึ้นและเป็นกรรมการมาหลายสมัย จึงอยากเปลี่ยนให้รุ่นใหม่ได้เข้า
มาพัฒนาต าบลดอยแก้ว   

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๘ จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ราย นายสิงห์  ระพีแจ่มจรัส เป็น นายอภิวัฒน์   อุไรวรรณรังสี 
ต าแหน่ง สารวัตรก านัน เป็นผู้แทนประชาคมแทน   

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ด าเนินการประชุมพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 

  
 

 (นายสมบูรณ์   ชูเจริญสัมพันธ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก ข 
 

การรายงานข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน                   
และประ เม ินผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น                    
(E-plan :  Electronic Plan)     
 
 
 



รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 9965041111100001 151,000.00 0.00 0.00 0.00 46,273.00 104,727.00 

 งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

 9965041111110001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 4,600.00 

 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  9965041111160001 5,557,200.00 0.00 0.00 0.00 2,612,800.00 2,944,400.00 
 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ  9965041111170001 1,660,800.00 0.00 0.00 0.00 728,000.00 932,800.00 
 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  9965041111180001 42,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 27,000.00 
 งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย  9965041111190001 147,456.00 30,000.00 0.00 6,900.00 160,351.00 10,205.00 
 งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

9965041111200002 502,455.00 0.00 0.00 0.00 361,657.20 140,797.80 

 งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

9965041111200003 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,840.22 6,159.78 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

9965041111200001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

 รวมงบกลาง  8,200,911.00 30,000.00 0.00 6,900.00 4,053,321.42 4,170,689.58 
 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011121010001 695,520.00 0.00 0.00 0.00 289,800.00 405,720.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

 9965011121020001 120,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

 9965011121030001 120,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 9965011121040001 198,720.00 0.00 0.00 0.00 82,800.00 115,920.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011121060001 1,490,400.00 0.00 0.00 0.00 621,000.00 869,400.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  2,624,640.00 0.00 0.00 0.00 1,093,600.00 1,531,040.00 
 
 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965011122010001 2,150,000.00 0.00 0.00 0.00 624,750.00 1,525,250.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

 9965011122020001 84,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 70,000.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  9965011122030001 126,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 94,500.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965011122070001 622,080.00 0.00 0.00 0.00 108,199.00 513,881.00 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965011122080001 26,220.00 0.00 0.00 0.00 5,150.50 21,069.50 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  3,008,300.00 0.00 0.00 0.00 783,599.50 2,224,700.50 
 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011131010001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965011131030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 8,320.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  9965011131040001 150,000.00 0.00 15,000.00 0.00 41,000.00 94,000.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรผู้บริหารท้องถิ่น 
9965011131050002 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

  



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

9965011131050001 37,800.00 0.00 0.00 0.00 20,875.00 16,925.00 

 รวมค่าตอบแทน  322,800.00 0.00 15,000.00 0.00 63,555.00 244,245.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965011132010001 126,000.00 0.00 0.00 9,000.00 80,519.61 36,480.39 

 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 9965011132020001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 11,975.00 38,025.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

9965011132030004 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

9965011132030002 30,000.00 10,000.00 0.00 19,774.00 11,051.00 9,175.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

9965011132030001 20,000.00 45,000.00 0.00 0.00 55,700.00 9,300.00 
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งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดัท าระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

9965011132030003 30,000.00 0.00 22,680.00 0.00 6,955.00 365.00 

 รวมคา่ใช้สอย  266,000.00 55,000.00 22,680.00 28,774.00 166,200.61 103,345.39 
 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  9965011133010001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 21,520.00 28,480.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว  9965011133030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 9,945.00 10,055.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  9965011133070001 20,000.00 0.00 0.00 3,188.60 0.00 16,811.40 
 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  9965011133080001 150,000.00 0.00 0.00 14,149.80 66,702.50 69,147.70 
 งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  9965011133140001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 25,200.00 
 รวมค่าวัสดุ  270,000.00 0.00 0.00 17,338.40 102,967.50 149,694.10 
 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  9965011134010001 150,000.00 0.00 0.00 0.00 95,620.79 54,379.21 
 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล  9965011134020001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,507.00 14,493.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์  9965011134030001 30,000.00 0.00 0.00 1,325.73 8,924.87 19,749.40 
 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์  9965011134040001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,353.00 3,647.00 
 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
 9965011134050001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 13,910.00 26,090.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้อง 

 9965011134060001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,210.00 1,790.00 

 รวมค่าสาธารณูปโภค  250,000.00 0.00 0.00 1,325.73 128,525.66 120,148.61 
 



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้
ท างาน จ านวน ๒๕ ตัว 

9965011141010001 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร 
จ านวน ๒ ตัว 

9965011141010002 0.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1 

9965011141160001 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 

 รวมค่าครุภัณฑ์  17,000.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 17,000.00 
 งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ
จอมทอง ตามโครงการ
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและวันส าคัญทาง
ศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

9965011161020001 32,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 27,000.00 

 รวมเงินอุดหนุน  32,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 27,000.00 
 รวมงานบริหารทั่วไป  6,790,740.00 111,000.00 37,680.00 47,438.13 2,399,448.27 4,417,173.60 
 งานวางแผนสถติิและ

วิชาการ 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965011222010001 367,320.00 0.00 104,430.00 0.00 0.00 262,890.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  367,320.00 0.00 104,430.00 0.00 0.00 262,890.00 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011231010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965011231030001 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  9965011231040001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมค่าตอบแทน  12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 
 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965011232010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 9965011232020001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

9965011232030001 10,000.00 0.00 6,000.00 0.00 1,960.00 2,040.00 

 รวมค่าใช้สอย  20,000.00 0.00 6,000.00 0.00 1,960.00 12,040.00 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ  399,320.00 0.00 110,430.00 0.00 1,960.00 286,930.00 
 งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965011322010001 1,614,720.00 0.00 63,000.00 0.00 497,265.00 1,054,455.00 

  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  9965011322030001 42,000.00 0.00 0.00 0.00 17,161.29 24,838.71 

 งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965011322070001 271,200.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00 149,200.00 

 งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965011322080001 12,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,939,920.00 0.00 63,000.00 0.00 642,426.29 1,234,493.71 
 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011331010001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,510.00 6,490.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965011331030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 12,900.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  9965011331040001 105,000.00 0.00 0.00 0.00 44,100.00 60,900.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

9965011331050001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 1,700.00 

 รวมค่าตอบแทน  145,000.00 0.00 0.00 0.00 63,010.00 81,990.00 
 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965011332010001 100,000.00 63,000.00 0.00 63,000.00 63,390.00 36,610.00 

  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 9965011332020001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

9965011332030001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,910.96 19,089.04 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

9965011332030003 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการบริการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

9965011332030002 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

9965011332030004 100,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 90,000.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  9965011332040001 140,000.00 0.00 0.00 30,798.61 57,725.00 51,476.39 

 รวมค่าใช้สอย  404,100.00 63,000.00 0.00 93,798.61 142,025.96 231,275.43 
  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  9965011333010001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,035.00 7,965.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  9965011333080001 5,000.00 0.00 0.00 216.80 687.40 4,095.80 

 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  9965011333140001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 17,600.00 

 รวมค่าวัสดุ  55,000.00 0.00 0.00 216.80 25,122.40 29,660.80 
 งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์  9965011334040001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,575.00 8,425.00 

 รวมค่าสาธารณูปโภค  20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,575.00 8,425.00 
 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

แบบ 2 บาน 
9965011341010001 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 

 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เครื่องหาพิกัดดัวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา 

9965011341130001 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 

 รวมค่าครุภัณฑ์  30,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 
 รวมงานบริหารงานคลัง  2,594,420.00 63,000.00 63,000.00 94,015.41 884,159.65 1,616,244.94 
 งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965011422010001 367,320.00 0.00 367,320.00 0.00 0.00 0.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  367,320.00 0.00 367,320.00 0.00 0.00 0.00 
 งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965011431010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965011431030001 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

 รวมค่าตอบแทน  7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 
 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  374,320.00 0.00 367,320.00 0.00 0.00 7,000.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965012122010001 318,960.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00 186,060.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965012122070001 108,000.00 36,000.00 0.00 0.00 81,000.00 63,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965012122080001 12,000.00 4,000.00 0.00 0.00 9,000.00 7,000.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  438,960.00 40,000.00 0.00 0.00 222,900.00 256,060.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965012131010001 10,000.00 13,000.00 0.00 0.00 17,640.00 5,360.00 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

9965012131050001 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 400.00 

 รวมค่าตอบแทน  14,800.00 13,000.00 0.00 0.00 22,040.00 5,760.00 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965012132010001 108,000.00 81,000.00 0.00 9,000.00 117,000.00 63,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  108,000.00 81,000.00 0.00 9,000.00 117,000.00 63,000.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  9965012133020001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  9965012133070001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  9965012133080001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย  9965012133120001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร  9965012133210001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าวัสดุ  85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

 
646,760.00 134,000.00 0.00 9,000.00 361,940.00 409,820.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต ์

9965012332030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,764.00 16,236.00 

 รวมค่าใช้สอย  20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,764.00 16,236.00 
 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 
อุดหนุนเทศบาลต าบล
แม่สอย 
ตามโครงการบรหิาร
จัดการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอจอมทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

9965012361010001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

 รวมเงินอุดหนุน  40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 
 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  60,000.00 0.00 0.00 0.00 43,764.00 16,236.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965021122010001 409,400.00 0.00 0.00 0.00 170,550.00 238,850.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง  9965021122030001 42,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 24,500.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965021122070001 161,880.00 0.00 0.00 0.00 67,000.00 94,880.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  613,280.00 0.00 0.00 0.00 255,050.00 358,230.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965021131010001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965021131030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

9965021131050001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมค่าตอบแทน  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965021132010001 20,000.00 70,000.00 0.00 63,000.00 27,000.00 0.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

9965021132030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,152.00 12,848.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

9965021132030002 10,000.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 5,100.00 

 รวมค่าใช้สอย  50,000.00 70,000.00 0.00 63,000.00 39,052.00 17,948.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  9965021133010001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 21,400.00 8,600.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  9965021133110001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  9965021133140001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 

 รวมค่าวัสดุ  45,000.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 18,600.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

9965021141160001 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

 รวมค่าครุภัณฑ์  17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  745,280.00 70,000.00 0.00 63,000.00 337,502.00 414,778.00 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965021222010001 1,552,500.00 0.00 317,000.00 0.00 518,650.00 716,850.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 

เงินวิทยฐานะ  9965021222040001 84,000.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 31,500.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965021222070001 687,160.00 0.00 0.00 0.00 287,150.00 400,010.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965021222080001 68,520.00 0.00 0.00 0.00 28,550.00 39,970.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  2,392,180.00 0.00 317,000.00 0.00 886,850.00 1,188,330.00 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965021231010001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965021231030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมค่าตอบแทน  15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965021232010001 50,000.00 227,000.00 0.00 89,000.00 115,000.00 73,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

9965021232030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,010.00 17,990.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษาส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9965021232030003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

9965021232030006 0.00 20,000.00 0.00 0.00 4,900.00 15,100.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดักิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

9965021232030002 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดันิทรรศการ
วิชาการและแข่งขัน
ทักษะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

9965021232030004 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9965021232030005 799,665.00 0.00 0.00 0.00 284,865.00 514,800.00 

 รวมค่าใช้สอย  894,665.00 247,000.00 0.00 89,000.00 406,775.00 645,890.00 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  9965021233010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว  9965021233030001 738,994.00 0.00 0.00 117,487.68 444,587.74 176,918.58 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  9965021233140001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุการศึกษา  9965021233150001 229,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,500.00 

 รวมค่าวัสดุ  978,494.00 0.00 0.00 117,487.68 444,587.74 416,418.58 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  9965021234010001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,857.95 14,142.05 

 รวมค่าสาธารณูปโภค  20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,857.95 14,142.05 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก็บเอกสาร แบบ 2 

บาน 
9965021241010001 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะอนุบาลพร้อมเกา้อี้ 9965021241010002 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ า 5 
ขั้นตอน 

9965021241090001 4,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,590.00 

 รวมค่าครุภัณฑ์  49,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,390.00 
 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน

ขุนแตะ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน
นักเรียนให้กับโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา( สพฐ) 
 

9965021261020002 546,000.00 0.00 0.00 0.00 273,000.00 273,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยส้มป้อย ตาม
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนให้กับ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา( สพฐ) 

9965021261020001 441,000.00 0.00 0.00 0.00 205,800.00 235,200.00 

 รวมเงินอุดหนุน  987,000.00 0.00 0.00 0.00 478,800.00 508,200.00 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  5,336,729.00 247,000.00 317,000.00 206,487.68 2,222,870.69 2,837,370.63 
 งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อืน่ ๆ 

โครงการจดักิจกรรม
วันแม่ 

9965021432030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

9965021432030002 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
 งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ 
ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา  9965021433130001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 รวมค่าวัสดุ  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

9965022132030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส ารวจ
ประชากรสุนัขและแมว 

9965022132030002 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 
 9965022133090001 30,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 28,900.00 

 รวมค่าวัสดุ  30,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 28,900.00 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  50,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 48,900.00 
 งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ต าบลดอยแก้ว 

9965022232030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 รวมงานโรงพยาบาล  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 9965022322010001 307,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,620.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965022322070001 216,000.00 0.00 36,000.00 0.00 63,000.00 117,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965022322080001 24,000.00 0.00 4,000.00 0.00 7,000.00 13,000.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  547,620.00 0.00 40,000.00 0.00 70,000.00 437,620.00 
 งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร

ประชาชน 
อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 
1 

9965022361030001 0.00 6,878.00 0.00 0.00 0.00 6,878.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการสืบสาน
ปณิธาณสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ที่ 
1 

9965022361030003 0.00 6,169.00 0.00 0.00 0.00 6,169.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 
 

9965022361030002 0.00 6,953.00 0.00 0.00 0.00 6,953.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 
2 

9965022361030004 0.00 6,878.00 0.00 0.00 0.00 6,878.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการสืบสาน
ปณิธาณสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ที่ 
2 

9965022361030006 0.00 6,169.00 0.00 0.00 0.00 6,169.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 

9965022361030005 0.00 6,953.00 0.00 0.00 0.00 6,953.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

9965022361030008 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการปรบัปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 
 
 

9965022361030007 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

9965022361030009 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี) 
 
 

9965022361030010 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

9965022361030011 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ราชกัญญาสริิ
วัฒนาพรรณวด ี
 
 

9965022361030012 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

9965022361030014 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่6  
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 

9965022361030013 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

9965022361030016 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 

9965022361030015 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ราชกัญญาสริิ
วัฒนาพรรณวด ี

9965022361030017 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 

9965022361030018 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภยัมะเร็งเตา้นม 

9965022361030020 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัต
นราสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

9965022361030019 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

 รวมเงินอุดหนุน  0.00 180,000.00 0.00 20,000.00 0.00 160,000.00 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  547,620.00 180,000.00 40,000.00 20,000.00 70,000.00 597,620.00 
 งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห ์
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965023222010001 369,500.00 0.00 0.00 0.00 153,950.00 215,550.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  369,500.00 0.00 0.00 0.00 153,950.00 215,550.00 
  

 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965023231010001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  9965023231040001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าตอบแทน  15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
 งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห ์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัหนาว 

9965023232030001 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 รวมค่าใช้สอย  10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  394,500.00 0.00 10,000.00 0.00 153,950.00 230,550.00 
 งานก าจัดขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์การ
ก าจัดขยะมลูฝอยใน
ต าบล 

9965024432030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 งานส่งเสรมิและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการ"รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

9965025232030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้และหญ้า
แห้ง 

9965025232030002 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ 

9965025232030005 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการพัฒนาความรู้
การแปรรปูผลผลิต
การเกษตร 

9965025232030003 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพดิน 

9965025232030004 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมตลาด
ชุมชนต าบลดอยแก้ว 

9965025232030006 0.00 6,540.00 0.00 0.00 6,340.00 200.00 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่กลุม่ผูเ้ลี้ยงโค
และกระบือ 

9965025232030007 0.00 8,890.00 0.00 0.00 0.00 8,890.00 

 รวมค่าใช้สอย  80,000.00 60,430.00 20,000.00 45,000.00 6,340.00 69,090.00 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  80,000.00 60,430.00 20,000.00 45,000.00 6,340.00 69,090.00 
 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
บนพ้ืนท่ีสูง 

9965026232030001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
จอมทอง 

9965026232030002 10,000.00 9,000.00 0.00 17,380.00 0.00 1,620.00 

 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

9965026232030003 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

 รวมค่าใช้สอย  90,000.00 9,000.00 0.00 17,380.00 0.00 81,620.00 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ  90,000.00 9,000.00 0.00 17,380.00 0.00 81,620.00 
  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม 
เนื่องในวันคริสต์มาส 

9965026332030003 27,000.00 0.00 0.00 0.00 26,900.00 100.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสานงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และของดี
จ๋อมตอง 

9965026332030004 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีชน
เผ่า (ปกาเกอะญอ) 

9965026332030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการไหว้สาพระ
เจ้าอินทรวิชยานนท ์

9965026332030002 10,000.00 0.00 9,000.00 0.00 500.00 500.00 

 รวมค่าใช้สอย  77,000.00 0.00 9,000.00 0.00 27,400.00 40,600.00 
  

 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทอง 
โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และของดีจ๋อมตอง 
ประจ าปี พ.ศ.2564-
2565 

9965026361020001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทอง 
ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 46 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

9965026361020003 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทองตามโครงการ
สนับสนุนการออกร้าน 
OTOP และผลติภัณฑ์
ชุมชนอ าเภอจอมทอง
และการประชาสัมพันธ์
การทอ่งเที่ยวอ าเภอ
จอมทอง ภายในงานฤดู
หนาว และงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564 

9965026361020004 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทองตามโครงการ
สืบสานประเพณีสระ
เกล้าด าหัวป้อเมืองเจียง
ใหม่ และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วัน
ป๋ีใหม่เมืองอ าเภอ
จอมทอง ประจ าปี พ.ศ. 
2565 
 

9965026361020002 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการธรรมะ
สัญจร 

9965026361030005 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2565 

9965026361030004 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดจอมครีี (วัด
ดอยหน้อย) 

9965026361030002 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดท่าต้นแหน (แม่
เตี๊ยะ) 
 

9965026361030001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี
ใหม่ (สงกรานต์) 

9965026361030003 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

 รวมเงินอุดหนุน  255,500.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 220,500.00 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  332,500.00 0.00 9,000.00 0.00 62,400.00 261,100.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 9965031122010001 873,780.00 0.00 70,000.00 0.00 343,967.10 459,812.90 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  9965031122030001 42,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 24,500.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  9965031122070001 834,120.00 0.00 0.00 0.00 354,890.00 479,230.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 9965031122080001 24,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 9,000.00 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,773,900.00 0.00 70,000.00 0.00 731,357.10 972,542.90 
  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9965031131010001 10,000.00 75,000.00 0.00 0.00 46,020.00 38,980.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 9965031131030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,940.00 11,060.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  9965031131040001 75,000.00 0.00 35,000.00 0.00 16,000.00 24,000.00 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

9965031131050001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 5,900.00 

 รวมค่าตอบแทน  115,000.00 75,000.00 35,000.00 0.00 75,060.00 79,940.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

9965031132010001 14,000.00 20,000.00 0.00 0.00 11,990.00 22,010.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 9965031132020001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

  



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

9965031132030002 10,000.00 30,000.00 0.00 12,304.00 7,862.00 19,834.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

9965031132030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 2,200.00 

 รวมค่าใช้สอย  39,000.00 50,000.00 0.00 12,304.00 27,652.00 49,044.00 
 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  9965031133010001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 31,623.00 18,377.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  9965031133020001 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง  9965031133060001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 6,615.00 43,385.00 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  9965031133070001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 48,935.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  9965031133080001 100,000.00 0.00 0.00 4,608.00 54,059.10 41,332.90 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  9965031133140001 15,000.00 0.00 0.00 0.00 4,849.00 10,151.00 

 รวมค่าวัสดุ  265,000.00 40,000.00 0.00 4,608.00 98,211.10 202,180.90 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  2,192,900.00 165,000.00 105,000.00 16,912.00 932,280.20 1,303,707.80 
 งานก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

9965031241160001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 100.00 

 รวมค่าครุภัณฑ์  30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 100.00 
 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ 

โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยขนุน 

9965031242090001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ 

โครงการปรับปรุงพ้ืน
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วย
มะนาว 
 

9965031242090002 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 

9965031242100001 139,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,900.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเซอที ถึง
บ้านนายวิศักดิ์ หมู่ที่ 5 

9965031242100003 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายบือแซ หมู่
ที่ 5 

9965031242100004 152,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,800.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายพะลา หมู่
ที่ 5 

9965031242100005 222,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยขนุน 2 
หมู่ที่ 9 

9965031242100007 424,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,800.00 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพ่อหลวงเพชร หมู่
ที่ 3 

9965031242100002 62,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,800.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอดัแน่น 
สายป่าเกีย๊ะนอก หมู่ที่ 
5 

9965031242100006 264,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,600.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 
เหมืองตาดโจ้ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยแก้ว 

9965031242100008 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บริเวณจุดเสี่ยงทางร่วม
ทางแยกในพ้ืนท่ีต าบล
ดอยแก้ว 
จ านวน 10 จุด 
 

9965031242110001 495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

9965031242120003 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

9965031242120002 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการแกไ้ขการ
พังทลายของล าเหมือง
ดอย บริเวณจุดข้ามล า
ห้วยก๋องปู หมู่ท่ี 3 

9965031242120001 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยสญัญาแบบ
ปรับราคาได ้

9965031242160001 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  2,663,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,663,000.00 
 รวมงานก่อสร้าง  2,693,000.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 2,663,100.00 
 งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้มรีายได้
น้อย 

9965032132030001 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 

 รวมค่าใช้สอย  14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 
  

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

(เชื่อมระบบ e-GP) 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท)  

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร  9965032133100001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมค่าวัสดุ  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร  24,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,900.00 
 งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

9965032232030001 0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,640.00 5,360.00 

 รวมค่าใช้สอย  0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,640.00 5,360.00 
 งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วย
ส้มป่อย หมู่ท่ี 8 

9965032242120001 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 
 รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  400,000.00 10,000.00 0.00 0.00 4,640.00 405,360.00 
 รวมท้ังหมด  32,008,900.00 1,079,430.00 1,079,430.00 527,233.22 11,564,476.23 19,917,190.55 
  



 
ภาคผนวก ค 

 
แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล       

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

    
  

 

 
แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑๐) 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) 
 ๓.๔ วสิัยทัศน์  (๕) 
 ๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 
 ๓.๘ แผนงาน  (๕) 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 



 
 

    
  

 

แนวทางเบื้ องต้น ในการให้คะแนนแนวทางการพิ จารณ าการติ ดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                           
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

    
  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



 
 

    
  

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วั ด               
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  Thailand ๔ .๐  แผน พัฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

    
  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล องกับโครงการ  (๕) 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
(๕) 

 แห่งชาติ (๕) 
 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ  (๕) 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
  

 

แน วทางเบื้ อ งต้ น ใน การให้ ค ะแน น แน วทางการพิ จ ารณ าการติ ด ต ามแล ะป ระ เมิ น ผล โค รงการ                                  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis /Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ 
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ ,ด้ า น สั ง ค ม ,                         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

๑0  

๒. การประเมินผลการน า  
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ ตั้ ง เป้ าหม าย เอาไว้ ห รื อ ไม่  จ าน วน ที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้
ก าหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่  ด า เนิ น ก า ร ใน เชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 
 
 
 
 
 
 

10  

๓ . ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร       
น าแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัด
ว่ าภ ารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่ างๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การด า เนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลัก

10  

-33- 



 
 

    
  

 

ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) ผลการป ฏิ บั ติ 
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการ ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/  
สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

การพัฒนา  
๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒ นาท้ องถิ่น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พ้ืนที่ติดต่อกัน  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ            
ที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ 

10  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
๕ .๑  ความชัด เจนของชื่ อ 
โครงการ 

เป็นโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน            
มุ่งไป เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรใน อนาคต 

5  

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เจ น  (clear objective) 
โครงการต้อง ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี ค ว า ม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจ น               
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มี ความชัด เจน          
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ ระบุ               
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด า เนิ น งาน อธิบายให้  ชัด เจนว่ า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ 

5  
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จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

๕ .๔  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน  
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย  
(๑) ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์ลางการพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบ เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความ เหลื่อมล้ าทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเป็น
เมือง  
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) การ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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5 .๖  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม 
สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

โค รงก ารมี ลั กษ ณ ะห รื อสอดคล้ อ งกั บ การ
ปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value – 
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม  
(๒ ) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้ วย 
ภาค อุตสาหกรรม  ไป สู่ ก ารขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการ เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ าน เกษตร เทคโนโลยีชี วภาพ  สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น  โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์  จังหวัดที่ ได้          
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5  

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา            
ความยากจนหรือการเสริม          
สร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น  ภ าย ใต้ ห ลั ก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม           
ด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้            
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้วด้วยการ 
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5  

๕ .๙  งบประมาณ มี คว าม          
สอด  คล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก        
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความเหลื่อมล้ า ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
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๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น            
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์

5  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
( measurable) ใ ช้ บ อ ก  ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
( effectiveness) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละการก าหนด อันเกิดจากผลของ 
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ 

5  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร 
ค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
  

 

 
 
 
แบบท่ี  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้ แจง : แบบที่  3/๒  เป็นแบบส ารวจความพึ งพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง                             

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ปี                      (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 



 
 

    
  

 

 
 
แบบที่  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่  3/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้ มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี             (๒) ๒๐-๓๐ ปี                       (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                 (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา              (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
1 .ห าก ให้ ท่ าน ป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ใน                           
ยุทธศาสตร์.............................................. ............................. โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนน             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

ภาคผนวก จ 


