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ส่วนที่  ๑ 
บทนํา 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ย่ิง เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจาก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 ทั้งน้ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการใช้งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” 
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ดําเนินงาน 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ี
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 
 2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 
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3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังน้ี 
 2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่ 
 2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 29 ดังน้ี 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 ดังน้ี 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ตามระเบียบฯ ได้กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ 
 1. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 2. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังน้ี 
  (1) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
  (2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังน้ี 
   แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan (www.dla.go.th) และการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e - laas (www.dla.go.th)  
 5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังน้ี 
  (1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
  (2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังน้ี 
    รายไตรมาส 
   (1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) 
   (2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) 
   (3) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) 
   (4) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 
    ระยะ 6 เดือน 
   (1) เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 
   (2) เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 
  (3) ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
หรือไม่ 
  (4) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
  (6) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  (7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
  
 



                     5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที่ 3./1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ข้อมูลระบบ e - plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - laas 
(www.dla.go.th) 

แผนผงัขัน้ตอนการดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลบางจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
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กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาก 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
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6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
6.๑  นายประสิทธ์ิ เอ่ียมเทศ       สมาชิกสภา อบต.                  ประธานกรรมการ    
6.๒  นายบุญมาก ขาวสะอาด       สมาชิกสภา อบต.                   กรรมการ 
6.๓  นายนเรตร์ ทับทิมทอง                 สมาชิกสภา อบต.                   กรรมการ 
6.๔  นายประสาท เอ่ียมเทศ       ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
6.๕  นายปรีชา ป่ินเศียร                  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
6.๖  นางประเทือง น้อยภาษี                     ผอ.โรงพยาบาลฯ                    กรรมการ 
6.๗  นางสาวยุพิน ทับสี                           นักวิชาการสาธารณสุข               กรรมการ 
6.8  นายสมใจ ตาละลักษณ์       ผู้อํานวยการกองช่างกรรมการ             กรรมการ 
6.9  นางแน่งน้อย ประเสริฐ                       ผอ.ร.ร.วัดทองนพคุณ                        กรรมการ 
6.10นางสาวสุภาวดี ทรัพย์เกิด                   อาจารย์ร.ร.วัดทองนพคุณ                   กรรมการ 
6.11นายอุทัย อินแดง                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ/กรรมการ 
6.12นางวารุณี โตทรัพย์                           หัวหน้าสาํนักปลัด                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที ่๒ 

วิสัยทศัน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

๑. วิสัยทัศน์  
 “ตําบลนางจากน่าอยู่ อย่างย่ังยืนและมั่นคง” 

๒. พันธกิจ 
                   1. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
                   2. ส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ 
                   3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                   4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
                   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
ที่จะดําเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กําหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือภารกิจหลัก             

มี 9 จุดมุ่งหมาย ดังน้ี  
3.1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้านองค์ความรู้ของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
3.4 ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 
3.6 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นันทนาการ 
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันสา

ธารณภัย 
3.9 ดําเนินการปรับปรุงอาคารท่ีทําการ วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ

และให้บรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แนวทางการพัฒนา  

    1.1  ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนให้ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ในตําบล 
    1.2  ให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมสะพานให้มคีวามสะดวกในการสัญจร 
    1.3  ให้มีการติดต้ังและปรับปรุง เคร่ืองหมายบังคับจราจร 
    1.4  ให้มีการขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
    1.5  ให้มีการก่อสร้างปรับปรุง ศาลากลางบ้าน 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหลง่น้าํ 
แนวทางการพฒันา 

    2.1  ให้มีการก่อสร้างประตูปิด เปิดเพ่ือ ระบายนํ้าและก้ันนํ้าเค็ม 
    2.2  ให้มีการขุดลอกคลอง เหมือง  สระนํ้า  ถังเก็บนํ้าตลอดจนการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
    2.3  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค  และปรับปรุงนํ้าประปาให้ 
          สะอาดและเพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 
แนวทางการพฒันา 

    3.1  จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในโรงเรียน  
    3.2  ส่งเสริมและจัดหาอาชีพ เสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการ  

     ดํารงชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.3  จัดให้มีหรือสนับสนุนการ  จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
    3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสทํางานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพฒันา 

    4.1  ให้การสนับสนุนวัสดุ  การศึกษา  อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก   
           นักเรยีนใน โรงเรียนและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 

4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
4.3   ก่อสร้างที่อ่านหนังสือ  ประจํา หมู่บ้านพร้อมจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ        

  ให้แก่ประชาชน 
4.4   จดักิจกรรมวันสําคัญ  ทางศาสนา และพระราชพิธีต่าง ๆ  

    4.5  อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ดําเนินการจัดงาน     
           ประเพณีต่าง ๆ ของตําบล อําเภอ จังหวัด 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม 
         แนวทางการพัฒนา   
       5.1  จัดแข่งขันกีฬาภายในตําบล เพ่ือสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
       5.2  จัดให้มีการสนับสนุนเบ้ียยัง ชีพแก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อย  
               โอกาสต่างๆ ( 4 โครงการ) 
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5.3   จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในตําบล 
5.4   ส่งเสริมการป้องกันการมีบุตร ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน 
5.5   ส่งเสริมการเล่นดนตรีในหมูเ่ยาวชน 
5.6  ประสทิธิภาพผู้นําชุมชน และช่วยเหลือครัวเรือนยากจนภายในตําบลขับเคลื่อน    

  กิจกรรมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนบางจาก 
5.6   สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วน     

  ร่วมของหมู่บ้าน และชุมชนเพ่ือป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
5.7   จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  ประชาชน ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ 

 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แนวทางการพฒันา 
6.1  จัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  
6.2  จัดการอบรมให้ความ รู้ในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ  
6.3  ระบบสุขภาพภาค ประชาชนและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข และป้องกัน   

 และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        6.4  สนับสนุนและสง่เสริมให้ม ีการออกกําลังกายตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใช้ 
 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แนวทางการพฒันา 

      7.1  จัดซื้อวัสดุ วัสดุทดสอบ  ครุภัณฑ์    เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. จัดทํา   
             แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 7.2  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรของ อบต.เพ่ือเพ่ิมความรู้ใน    
        การปฏิบัติงาน 
 7.3  อุดหนุนและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน  ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่  
        ของ อบต. 
 7.4  ดําเนินการจัด อบต.เคลื่อนที่และประชุมประชาคม หมู่บ้านและตําบล              
        จัดนิทรรศการ   ด้านการเมืองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเย่ียมชมการดําเนินงานของสภา 
        องค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมรับฟังข้อติชมจากราษฎร เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

       7.5  บํารุงรักษาหรือการซ่อมแซม  ทรัพย์สิน  วัสดุ  ครภัุณฑ์ต่าง ๆ 
       7.6  จัดการศึกษาดูงานและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
       7.7  จัดซื้อหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และจัดพิมพ์เอกสารแจกประชาชนเพ่ือ 
              เพ่ิมพูนความรู้ในหน้าที่ของ อบต. 

7.8  ให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา 

       8.1  จัดให้มีการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์   เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
              ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       8.2  จัดให้มีรถเก็บขนขยะ และรณรงค์ ให้ราษฎรทิง้ขยะให้เป็นที่ 



๙ 
 

 
 ส่วนที ่ ๓ 

การบันทึกขอ้มูลในแบบรายงาน 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ได้ดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 
2561 – กันยายน 2561) โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ดังน้ี 

แบบที่  ๑  การกํากบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม่มีการ

ดําเนินการ 
ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนท่ี ๒  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ อบต.มาจัดทําฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
แบบที่ ๒  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕61– กันยายน ๒๕61  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาก 
๑.๒  รายงานผลการดําเนนิงาน  ระยะ  ๖  เดือน   

  เดือน  เมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕61 
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน    
 ๒.๑  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 2,379,800 12 2,095,700 12 2,095,700 12 2,095,700 
2. ด้านแหลง่น้ํา - - - - - - - - 
3. ด้านเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้ 

7 75,000 7 75,000 7 75,000 7 75,000 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

12 1,307,735 15 1,470,135 15 1,470,135 15 1,470,135 

5.ด้านสังคม 7 3,692,700 8 3,703,708 8 3,703,708 8 3,703,708 
6.ด้านสาธารณสขุ 7 3,692,700 8 3,703,708 8 3,703,708 8 3,703,708 
7.ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

32 3,522,200 33 3,617,960 33 3,672,200 33 3,672,200 

8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 60,000 5 60,000 5 60,000 5 60,000 

รวมท้ังส้ิน 81 11,142,435 90 11,367,503 90 11,421,743 90 11,421,743 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ
เดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕61 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการท่ี 
แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมียัง
ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ 
จําน
วน 

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 90.90 - - 1 9.09 - - 11 100 
2. ด้านแหลง่น้ํา - - - - - - - - - - 

3. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 3 37.50 - - 5 62.50 - - 8 100 
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 72.73 - - 3 27.27 - - 11 100 
5.ด้านสังคม 2 100 - - - - - - 2 100 
6.ด้านสาธารณสขุ 5 83.33 - - 1 16.67 - - 6 100 
7.ด้านการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

8 44.44 - - 10 55.56 - - 18 100 

8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 12.50 - - 7 87.50 - - - 100 

 รวมท้ังสิ้น 37 444.11 - - 27 258.59   64 100 

   
 
2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณปี 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์ 
รวม 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,172,100 - - 2,172,100 
2. ด้านแหลง่น้ํา - - - - 
3. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 25,365 - - 25,365 
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 930,346.80 - - 930,346.80 
5.ด้านสังคม 10,300 - - 10,300 
6.ด้านสาธารณสขุ 88,466.50 - - 88,466.50 
7.ด้านการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

3,599,178 - - 3,599,178 

8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4,400 - - 4,400 

รวมท้ังสิ้น 6,830,156   6,830,156 
 
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 โครงการที่ไดร้บัเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไป 
1. โครงการจัดสวัสดิการผู้พิการ - - - - - 
2. โครงการจัดสวัสดิการผูสู้งอายุ - - - - - 
3. โครงการจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส ์ - - - - - 

รวมท้ังส้ิน - - - - - 



๑๒ 
 

 
 

ส่วนที่ 4 ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 
 

ลําดบั
ที ่

วิเคราะหป์ญัหาและอุปสรรค การปรบัปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และมีโครงการที่ ต้ังไว้ใน
แผนพัฒนาเป็นจํานวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของ
ท้องถิ่น 

2 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน 
หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ที่ต้ังไว้ 

ควรดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองแผน จึงไม่เห็นความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กําหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและทําความ
เข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา/ อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและ
เพียงพอกับโครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่
กําหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
การป ฏิ บั ติจริ ง  เ น่ื อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ 
เ ช่ น  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  ร ว ม ถึ ง
วิกฤตการณ์ต่างๆ 

- หน่วยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการโดย
คํานึงถึงตัวช้ีวัดที่กําหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
- หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดําเนินงานจาก
หน่วยงานอ่ืนที่ได้ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานเม่ือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้
สามารถนําข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 
สรปุ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางจาก ตามท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ด้าน บรรจุโครงการไว้ จํานวน    81     โครงการ สามารถนําโครงการ
มาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน   64   โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ   79  ของโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะปี พ.ศ.2561 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์

คําชี้แจง  :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 คร้ัง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕61  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนตําบลบางจาก                      
 1.2 วัน/เดือน/ปทีี่รายงาน    30  กันยายน  2561 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
 ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 10 83.33 
2. ด้านแหลง่น้ํา - - - 
3. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 7 3 42.85 
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 8 66.66 
5.ด้านสังคม 7 2 28.57 
6.ด้านสาธารณสขุ 6 5 83.33 
7.ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

32 8 25 

8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 1 20 
รวม 81 37 45.67 

 

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนนิงาน 
 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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(สรปุผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที ่3/2 และ 3/3) 

การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

*เก็บข้อมูลประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก หมู่ที่ 1-8 จํานวน          ชุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   จํานวน  23  คน  (2) หญิง  จํานวน  17  คน 
2. อายุ  (1) ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน  5  คน  (2) 20 - 30 ปี  จํานวน  12  คน 
  (3) 31 - 40 ปี  จํานวน  16 คน  (4) 41 - 50 ปี  จํานวน  5  คน 
  (5) 51 - 60 ปี  จํานวน  2 คน  (6) มากกว่า 60 ปี  จํานวน  -  คน 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  จํานวน  28  คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จํานวน  7  คน 
  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน 2 คน (4) ปรญิญาตรี จํานวน 3 คน 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  จํานวน  2  คน  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1  คน 
  (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จํานวน 11 คน (4) รับจ้าง  จาํนวน 8 คน 
  (5) นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน (6) เกษตรกร จํานวน 13 คน 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)... จํานวน 2 คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก จํานวน     คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบลบางจากในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็น
ร้อยละ    มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ    และไม่พอใจคดิเป็นร้อยละ  
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2. ผลการดําเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพอใจของผู้เก่ียวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม  
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 

  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาด้านแหลง่น้าํ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  
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  ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได ้

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ความพอใจของผู้เก่ียวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  

 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  
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  ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาด้านสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม ความพอใจของผู้เก่ียวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาด้านสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
จากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความพอใจของผู้เก่ียวข้องจากภาพรวม 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างการบนัทึกข้อมูลแบบที่ 3/2 

 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพงึพอใจต่อผลการดาํเนนิงาน 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

คําชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้งโดยเริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕61–กันยายน ๒๕61  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ํากว่า 20 ปี  (2) 20 - 30 ปี  (3) 31 - 4 ปี 
  (4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา   (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

๑๙ 
 



ตัวอย่างการบนัทึกข้อมูลแบบที่ 3/3 
  
 

๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพงึพอใจต่อผลการดาํเนนิงาน 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม  

 

คําชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕61 – 
กันยายน ๒๕61  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ํากว่า 20 ปี  (2) 20 - 30 ปี  (3) 31 - 4 ปี 
  (4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา   (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ 5 

สรปุผลการดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจาก ฉบับน้ี สามารถสรุปข้อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครบถ้วน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากได้ทําการ
ประเมินผลและรายงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว 
 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) สรุปผลการ
ดําเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) มีดังน้ี 
  

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จํานวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จํานวน
โครงการ

ตาม
ข้อบญัญตั ิ

จํานวน
โครงการที่
ไดป้ฏบิตั ิ

งบประมาณ
ตามแผนฯ 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่ายจรงิ 

1. ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 12 11 10 2,379,800 2,332,600 2,172,100 
2. ด้านแหล่งนํ้า - - - - - - 
3. ด้านเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้ 

7 8 9 75,000 110,000 25,365 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

12 11 8 1,307,735 1,280,735 930,346.50 

5.ด้านสังคม 7 2 2 3,692,700 15,000 10,300 
6.ด้านสาธารณสุข 6 6 5 105,000 105,000 88,466.50 
7.ด้านการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

32 18 8 3,522,200 4,767,200 3,599,178 

8.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 8 1 60000 60,000 4,400 

                รวม 81 64 37 11,142,435 8,670,535 6,830,156 
 



๒๒ 
 

ส่วนที่ 6 
บญัชตีดิตามและประเมินผลโครงการ  

แผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่ี พ.ศ.2561 - 2564  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางจาก 
(เฉพาะโครงการที่ได้รบังบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 

1. อุดหนุนให้กับการจัดทําผังเมืองรวมให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี กองช่าง 160,000 - 
2. โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง กองช่าง 90,500 90,500 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็                      
    สายบ้านนางอินทร์ หมู่ที ่2  

กองช่าง 487,000 486,500 

4. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     อบต.บางจาก 

กองช่าง 322,000 322,000 

5. โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางจาก  กองช่าง 24,700 24,700 
6. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสายเลียบคลองชลประธาน 
หมู่ที่ 1 เช่ือม หมู่ที่ 6 

กองช่าง 485,000 484,000 

7. โครงการถมหินผุด้านข้างโรงจอดรถ อบต.บางจาก กองช่าง 52,800 52,800 
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง 
สายบ้านนางอินทร์ หมู่ที่ 2 ถึงคลองชนประทานหมู่ที่ 1 

กองช่าง 436,000 436,000 

9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
  อบต.บางจาก 

กองช่าง 47,000 47,000 

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบ้านนา          
หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6 

กองช่าง 78,600 78,600 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (กลบหลุมบ่อ)           
สายจากทางรถไฟไปฝายก้ันนํ้าเค็ม หมู่ที ่7 

กองช่าง 150,000 150,000 

                                รวม  2,332,600 2,172,100 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านแหลง่น้าํ 

- - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด สํานักงานปลัด 5,000 - 
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

สํานักงานปลัด 
5,000 - 

3.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน สํานักงานปลัด 40,000 16,260 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตําบล สํานักงานปลัด 10,000 4,155 
5.โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว สํานักงานปลัด 5,000 - 
6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรุนแรงในครอบครัว สํานักงานปลัด 5,000 - 
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โครงการ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางจาก สํานักงานปลัด 5,000 4,950 
8.อุดหนุนโครงการบําบัดฟ้ืนฟูติดยาเสพติดในตําบลบางจาก สํานักงานปลัด 35,000 - 

รวม  110,000 25,365 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   

4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
1.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สํานักงานปลัด 10,000 - 
2.โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตําบลบางจาก สํานักงานปลัด 200,000 88,850 
3.อุดหนุนงานพระนครคีรีเมืองเพชร สํานักงานปลัด 13,000 13,000 
                                          รวม  223,000 101,850 

4.2 แผนงานการศึกษา 
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักงานปลัด 2,000 - 
2.โครงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักงานปลัด 20,000 - 
3.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สํานักงานปลัด 50,000 50,000 
4.โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือสานสัมพันธ์  
บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สํานักงานปลัด 30,000 29,950 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา สํานักงานปลัด 173,600 104,260 
6.โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สํานักงานปลัด 47,600 47,600 
7.ค่าอาหารเสริมนม สํานักงานปลัด 224,935 208686.80 
8.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนวัดทองนพคุณ สํานักงานปลัด 509,600 388,000 

รวม  1,057,735 828,496.80 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาดา้นสังคม 

5.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
1.โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง สํานักงานปลัด 5,000 5,000 
2.โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สํานักงานปลัด 10,000 5,300 

รวม  15,000 10,300 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการ Big Cleaning Day สํานักงานปลัด 5,000 5,000 
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เด็กใน
โรงเรียน 

สํานักงานปลัด 5,000 5,000 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.และแกนนําสุขภาพ สํานักงานปลัด 5,000 5,000 
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ   
และแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน 

สํานักงานปลัด 50,000 64,896.50 

5.โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันโรค สํานักงานปลัด 30,000 - 
6.โครงการบริหารการจัดการขยะตําบลบางจาก สํานักงานปลัด 10,000 8,570 

รวม  105,000 88,466.50 
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โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพฒันาดา้นการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง สํานักงานปลัด 300,000 - 
2.โครงการเทิดทูนสถาบัน สํานักงานปลัด 100,000 98,970 
3.โครงการประชาคมหมู่บ้าน 1-8 และประชาคมบางจาก สํานักงานปลัด 10,000 2,180 
4.โครงการปิดทองหลังพระ สํานักงานปลัด 5,000 - 
5.โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

สํานักงานปลัด 300,000 - 

6.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง 

สํานักงานปลัด 20,000 - 

7.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างอบต.บางจาก 

สํานักงานปลัด 10,00 - 

8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานปลัด 5,000 1,500 
9.โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับประชาชน สํานักงานปลัด 5,000 - 
10.โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

สํานักงานปลัด 5,000 - 

11อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี 

สํานักงานปลัด 11,000 11,000 

12โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 150,000 - 
13โครงการให้บริการประชาชนในการชําระภาษี กองคลัง 5,000 - 

รวม  926,000 113,650 
7.2 แผนงานงบกลาง 

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  150,000 81,528 
2.เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น  10,000 - 
3.เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  3,163,200 3,005,300 
4.เบ้ียยังชีพคนพิการ  384,000 355,200 
5.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  60,000 43,500 
                                      รวม  3,767,200 3,485,528 
ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

8.1 แผนงานการเกษตร 
1.โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลบางจาก สํานักงานปลัด 10,000 - 
2.โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด 20,000 - 
3.โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด 5,000 4,400 
4.โครงการักษ์นํ้า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สํานักงานปลัด 5,000 - 
5.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง สํานักงานปลัด 20,000 - 

รวม  60,000 4,400 
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บญัชคีรภุณัฑ์ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลบางจาก 
 

โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

1.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง สํานักงานปลัด 56,200 55,000 
รวม  56,200 55,000 
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โครงการ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. เงินเดือนนายก/รองนายก สํานักงานปลัด 514,080  
2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก สํานักงานปลัด 42,120  
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก สํานักงานปลัด 42,120  
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกอบต. สํานักงานปลัด 129,600  
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานปลัด 1,331,600  
6. เงินเดือนพนักงาน สํานักงานปลัด 2,000,000  
7. เงินประจําตําแหน่ง สํานักงานปลัด 90,000  
8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด 900,000  
9. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด 60,000  
10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 200,000  

11.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สํานักงานปลัด 20,000  
12. ค่าเช่าบ้าน สํานักงานปลัด 80,000  
13. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สํานักงานปลัด 50,000  
14. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สํานักงานปลัด 500,000  
15. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ สํานักงานปลัด 50,000  
16. รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 

สํานักงานปลัด 5,000  

17.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สํานักงานปลัด 100,000  
18. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด 100,000  
19. ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 100,000  
20. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักงานปลัด 10,000  
21. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด 50,000  
22. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงานปลัด 20,000  
23. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น สํานักงานปลัด 150,000  
24.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรืการแพทย์ สํานักงานปลัด 50,000  
25. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักงานปลัด 20,000  
26.ค่าวัสดุกีฬา สํานักงานปลัด 80,000  
27. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด 50,000  
28.ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักงานปลัด 50,000  
29. ค่าวัสดุอ่ืนๆ สํานักงานปลัด 5,000  
30. ค่าไฟฟ้า สํานักงานปลัด 120,000  
31.ค่าบริการโทรศัพท์ สํานักงานปลัด 12,000  

 



๒๗ 
 

 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

32. ค่าบริการไปรษณีย์ สํานักงานปลัด 5,000  
33. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สํานักงานปลัด 60,000  
34. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สํานักงานปลัด 100,000  
    

บริหารงานคลัง 
35.เงินเดือนพนักงาน กองคลัง 1,100,000  
36.เงินประจําตําแหน่ง กองคลัง 42,000  
37. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง 270,000  
38. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองคลัง 45,000  
39. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง 
20,000  

40.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลัง 10,000  
41.ค่าเช่าบ้าน กองคลัง 78,000  
42.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองคลัง 60,000  
43.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง 100,000  
44.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง 40,000  
45.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 20,000  
46.ค่าวัสดุสํานักงาน กองคลัง 40,000  
47.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 5,000  
48.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 30,000  
    

แผนงานการศึกษา 
49.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด 132,000  
50.เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด 24,000  
51.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สํานักงานปลัด 
10,000  

52.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สํานักงานปลัด 5,000  
53.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สํานักงานปลัด 200,000  
54.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สํานักงานปลัด 10,000  
55.ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 20,000  
56.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด 20,000  
57.ค่าอาหารเสริมนม สํานักงานปลัด 224,935  
    
    
    
    



๒๘ 
 

 
โครงการ 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

แผนงานเคหะและชุมชน    
58. เงินเดือนพนักงาน กองช่าง 647,040  
59. เงินประจําตําแหน่ง กองช่าง 42,000  
60. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง 378,000  
61. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองช่าง 72,000  
62. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง 
70,000  

63.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองช่าง 10,000  
64. ค่าเช่าบ้าน กองช่าง 30,000  
65. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองช่าง 60,000  
66.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง 300,000  
67. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 50,000  
68. ค่าวัสดุสํานักงาน กองช่าง 20,000  
69.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 100,000  
70.ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 100,000  
71.ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง 60,000  
72.ค่าวัสดุการเกษตร กองช่าง 10,000  
73.ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง 10,000  
74.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 5,000  
75.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง 50,000  
    

แผนงานการพาณิชย์ 
76. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง 525,000  
77. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองช่าง 48,000  
78. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง 
5,000  

79.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองช่าง 5,000  
80.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 50,000  
81.วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง 2,000  
82.วัสดุอ่ืน กองช่าง 50,000  
83.ค่าไฟฟ้า กองช่าง 150,000  
84.ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล กองช่าง 150,000  
85.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง 50,000  
    
    
    
    



๒๙ 
 

โครงการ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญตั ิ

งบประมาณที่
เบกิจ่าย 

แผนงานงบกลาง 
86.สํารองจ่าย  246,305  
87.รายจ่ายตามข้อผูกพัน  40,000  
88.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  136,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

ข้อมูลรายรบักองคลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดบัที ่ หมวดรายรบั รบัจริงปี 2561 (บาท) 

1 รายได้จากภาษีอากร 70,929 

2 รายได้จากค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต 1,324.10 

3 รายได้จากทรพัย์สนิ 78,309.04 

4 รายได้จากเบด็เตล็ด 2,218.12 

5 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 96,054 

6 รายได้จากภาษีรัฐบาลจัดสรรให ้ 13,602,431.86 

7 รายได้จากเงนิอุดหนุนทั่วไป 6,696,685 

8 รายได้จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ - 

9 รายได้จากเงนิอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์ - 

 รวมรายรบัทัง้สิ้น 20,547,951 

ข้อมูลรายจ่ายกองคลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดบัที ่ หมวดรายจ่าย จ่ายจริงปี 2561 (บาท) 

1 งบกลาง 4,125,068 

2 งบบุคลากร 7,256,660 

3 งบดําเนนิงาน 3,620,039.35 

4 งบลงทนุ 2,136,600 

5 รายจ่ายอ่ืน - 

6 งบอุดหนนุ 459,200 

 รวมรายจ่ายทัง้สิ้น 17,597,567.35 

 


