
  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
ที ่สน 77701/ 54                         วันที ่  28   กุมภำพันธ์  2565 
เรื่อง  กำรเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ หลังจำกกำรประชุมรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอยประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 

 ข้อเท็จจริง 
 ด้วยในวันที่ 25   กุมภำพันธ์  2565 ได้มีประชุม รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

1. เรื่อง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ท่ำน ธุรัตน์ อุระแสง น ำเสนอ ควรกันเขตให้ชัดเจน และท ำป้ำย 
2. เรื่อง โครงกำร ร่องน้ ำ ควรเสนอแผนเข้ำสู่กระบวนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน มำสู่กำรประชำคม 
    ในระดับต ำบล เข้ำแผนตำมกระบวนกำร 
 

 ข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
 

 เห็นควรน ำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1. เรื่อง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบริเวณหนองบัว ที่ท่ำน ธุรัตน์ อุระแสง น ำเสนอ ควรกันเขตให้

ชัดเจน และท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ ควรให้ผู้รับผิดชอบทรำบและด ำเนินกำรในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
-แจ้งใหก้อง/ส ำนัก ....................................................... ทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2. เรื่อง โครงกำร ร่องน้ ำ ควรเสนอแผนเข้ำสู่กระบวนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน มำสู่กำรประชำคม 
ในระดับต ำบลและเข้ำแผนตำมกระบวนกำร ควรให้ผู้รับผิดชอบทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

-แจ้งให้กอง/ส ำนัก........................................................... ทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

                                                                                                    
                                                                        (นำงศิรินภำ  แก้วก่ำ) 
                                                                   นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 
 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................  

                                            
                                                                (นำงสำวพรลภัส  ทวีพงศ์พจนำ) 
                                                                         หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 
ควำมเห็นรองปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 

                                                                                                  
                                                                 (นำงจีระกิตต์  งอยจันทร์ศรี) 
                                                         รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 
ควำมเห็นปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

                                                                            
                                                                       (นำงภัทรำพร  ทัศคร) 
                                                             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................  
 

                                                                                                      
                                                                       (นำยเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี) 
                                                                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 



 
 

                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
เรื่อง  รายงานการติดตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.................................................................................... 

                 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒53 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและระเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยจึงประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มาเพ่ือให้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล     
เต่างอย ดังนี้  

ก.วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

     “มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือเต่างอยน่าอยู่” 
 

ข.พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีดังนี้ 
1.   จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
3. จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่ง

เรียนรู้ ให้กลุ่ม/ชุมชนมีความเข้มแข็ง    
4. จัดให้มีการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียม      
นสังคม 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. 1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
3. 3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ ให้    
4.     กลุ่ม/ชุมชนมีความเข้มแข็ง    
5. 4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน     
7.     เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม 

 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาต าบลเต่างอย 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 13  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

1.  1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3.  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4.  4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
5.  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพอเพียง 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1   การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2   การพัฒนาเกษตรกรและและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
2.1   ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.2   พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
3.1   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและชุมชนได้รับสวัสดิการและพัฒนาอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.2   พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.3   พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สุขภาพอย่างทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
4.1   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง 
        ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4.2   การพัฒนาด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความ   
       มั่นคงของชาติ  

 

 

        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย สามารถติดตาม
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเต่า
งอยทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ  วันที่  25  กุมภาพันธ์   2565 

     
                                                       (นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 



 
 
 
 
 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย    จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



 
 

ค าน า 
   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

           เพ่ือให้เป็นระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) ขึ้น เพ่ือให้ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงาน ว่าได้ด าเนินงานเนไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
อันจะน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                         
                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ธันวาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 
เรื่อง                                                                                                                     หน้าที่ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า           1 
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์    8 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย             14 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan              24 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค                 25 
            ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

           การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่อ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน การติดตาม
ประเมินผลแผนนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล
เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ระชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอย เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายเป็นรายปี และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการน า
โครงการต่างๆ ไปด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
                     ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นในทิศทางใดจะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นตามหรือจากการติดตามและ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 

ด าเนินงาน โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเหมายหลักของโครงการ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ



ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ส่วนการ
ประเมินผล หมายถึงการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการ
ส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการ
บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เนอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล มีวัตุประสงค์เพ่ือทราบถึง 
2.1 ความก้าวหน้าของโครงการที่ก าลังด าเนินการ/ความส าเร็จของโครงการที่ท าไปแล้ว ว่าได้ผลมากน้อย

เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
2.2 ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาด้านการเงิน (การเบิกจ่ายล่าช้า) ปัญหา

ด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาอ่ืนๆ  และการหาแนวทางแก้ไข 
2.3 ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท าโครงการ

ต่อไป 
2.4 ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ

ด าเนินงานในอนาคต  
3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและระเมินผลมีประโยชน์ ดังนี้ 
3.1 เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานเป็นไปอย่างพอเพียงที่จะให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
3.2 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
3.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพ่ือให้ทราบผลลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็แล้วเสร็จ เปรียบเทียลบกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล การตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบ
ระหว่างด าเนินการ ส่วนการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแลงแผนไปสู่
การปฏิบัติองค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลผ่า
ระบบ e-plan เป็นแบบติดตามแผนพัฒนา โดยระบบ –ยสฟื เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลข้อมูลของ
การด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนและวิเคราะห์ความสอดคล้องของการวางแผนการช้จ่าย
งบประมาณกับยุทธศาสตร์แต่ละระดับได้ 

คณะกรรมการติดตามและระเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งคือภายในเดือนธันวาคม ของทุก
ปี แล้วรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เต่างอย และประกาศผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 



 
 

5. ขั้นตอนการติดตามและระเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 11) 

 ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 
 ขั้นตอนที่ 3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2) 
 ขั้นตอนที่ 4 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งระกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ระชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
แป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
12(3) 
 ขั้นตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศใว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(5) 

 



 
ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

“มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือเต่างอยน่าอยู่” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 

 

 
 

ก.  พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีดังนี้ 

1. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
3. จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่ง

เรียนรู้ ให้กลุ่ม/ชุมชนมีความเข้มแข็ง    
4. จัดให้มีการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ 

ให้กลุ่ม/ชุมชนมีความเข้มแข็ง    
4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาต าบลเต่างอย 
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 13  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

1.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1.1   การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2   การพัฒนาเกษตรกรและและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
2.1   ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.2   พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนาดังนี้  
3.1   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและชุมชนได้รับสวัสดิการและพัฒนาอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.2   พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.3   พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สุขภาพอย่างทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
4.1   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง 
        ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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4.2   การพัฒนาด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความ   
       มั่นคงของชาติ   

 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย สามารถติดตามสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 

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

๑.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
16 

 
3,310,000 

 
16 

 
3,310,000 

 
16 

 
3,310,000 

 
16 

 
3,310,000 

๒ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 

 
21 

 
24,553,100 

 
21 

 
24,553,100 

 
21 

 
24,553,100 

 
21 

 
24,553,100 

3. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข็งขัน 
 

 
61 

 
25,366,090 

 
61 

 
25,366,090 

 
61 

 
25,366,090 

 
61 

 
25,366,090 

4. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 
 

 
13 

 
820,000 

 
13 

 
820,000 

 
13 

 
820,000 

 
13 

 
820,000 

5. ยุทธศาสตร์ การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

 
138 

 
127,241,800 

 
145 

 
125,050,300 

 
145 

 
125,050,300 

 
145 

 
125,050,300 

รวมทั้งสิ้น 249 181,290,990 256 179,099,490 256 179,099,490 256 179,099,490 
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ค. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 63  โครงการ งบประมาณ 
18,665,622 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 5,000 

๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 

1 560,000 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข็งขัน 
 

23 14,538,322 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 

2 105,000 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ันคง 36 3,457,300 

รวม   5  ยุทธศาสตร ์ 63 18,665,622 
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ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 

          ขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวนโครงการและงบประมาณตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2561-
30 กันยายน 256 2 เป็นระยะเวลา 1 ปีมีจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการตามงบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 256 2 จึงขอรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้
ทราบผลรายละเอียดรายการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ที่ รายการ ตามข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 
 แผนงานบริหารงานทั่งไป   
 งานบริหารงานทั่วไป   

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร   514,080 211,344 
2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก อบต.    42,120 17,315 
3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.  42,120 17,315 
4 ค่าตอบแทนเลขานุการนายก  86,400 42,720 
5 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  1,281,600 1,281,600    
6 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  2,534,950 2,490,197 
7 เงินประจ าต าแหน่ง  252,000 252,000 
8 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 700,800 680,160 
9 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 72,000 67,920 
10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท 110,000 20,850 
11 ค่าเช่าบ้าน   78,000 106,600 
12 เงินช่วยเหลื่อการศึกษาบุตร  45,640 28,000 
13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการ 233,500 201,850 
14 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาล 20,000 0 
15 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 5,000 0 
16 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 25,000 25,475 
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 86,194 
18 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ 30,000 0 
19 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 350,000 16,800 
20 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 50,000 81,900 
21 โครงการพัฒนาผู้น าท้องถิ่น/ท้องที ่ 10,000 0 
22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 10,000 0 
23 ค่าใช้จ่ายการเตรียมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 10,000 8,800 
24 โครงการป้องกันและปรายปรามยาเสพติด ยุทธการทุบหม้อข้าว เข้าตี คืน

ชุมชนดีให้แผ่นดิน จังหวัดสกลนคร 
28,000 27,745 

25 วันท้องถิ่นไทย 5,000 0 
26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 241,670 
27 ค่าวัสดุส านักงาน 30,000 49,893 
 

 



 

-7- 

 

ที่ โครงการ/รายการ ตามข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 
28 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 100,000 94,870 
29 วัสดุงานบา้นและงานครัว 20,000 25,010 
30 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 27,480 
31 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 434,698 
32 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000 37,782 
33 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 24,900 
34 ค่าวัสดุอื่นๆ 20,000 0 
35 ค่าไฟฟา้ 1,081,000 1,152,634.15 
36 ค่าโทรศัพท ์ 5,000 2,570.74 
37 ค่าไปรษณยี ์ 2,000 433 
38 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 135,600 116,387.11 
 รวม 8,619,810 6,591,513 
 งบรายจา่ยอื่น   
39 รายจ่ายค้างจ่าย 120,000 23,413.59 
 รวม 120,000 23,413.59 
 งานบริหารงานคลัง   
40 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 1,266,060 1,278,756.77 
41 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 48,000 14,340 
42 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 
43 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 336,000 323,280 
44 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 12,000 8,460 
45 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 34,170 
46 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 43,682 
47 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 50,000 32,200 
48 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000 49,458.85 
49 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 5,146 
50 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 24,840 
 รวม 1,909,060 1,856,333.62 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน   

51 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 140,000 122,200 
52 ค่าจ้างเหมาบริการ 468,000 453,684 
53 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ในการปฏิบัติงานดา้นสาธารณ

ภัย 
50,000 64,800 

54 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 49,920 
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ที่ โครงการ/รายการ ตามข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 

55 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า 50,000 49,800 
56 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 20,000 19,500 
57 วัสดุดับเพลงิ 50,000 22,850 
58 วัสดุอื่นๆ 50,000 77,100 
59 ท่อสูบน้ าแบบพญานาค 22,000 22,000 
60 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 400,000 400,000 

 รวม 1,300,000 1,281,854 
 แผนงานการศึกษา   
 งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   

61 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 658,140 654,300 
62 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 
63 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 144,000 80,500 
64 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 12,495 
65 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 11,600 
66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 6,096 
67 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 50,000 7,800 
68 ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 18,100 
69 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 3,100 
 รวม 975,640 835,991 
 งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
70 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (ครู ผดด) 846,700 855,660 
71 เงินวิทยฐานะ 126,000 122,500 
72 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,004,280 872,098 
73 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 5,716 
74 การศึกษาบุตร 13,000 7,500 
75 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 1,944 
76 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000 0 
77 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนอนุบาลเต่างอย 50,000  
78 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 30,000 0 
79 ค่าจัดการเรียนการสอน (ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย,บ้านนางอย,วัดป่า

วิริยะพล) 
107,100 107,100 

80 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย,บ้านนางอย,วัดป่า
วิริยะพล) 

18,900 18,900 

81 ค่าหนังสือเรียน (ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านเต่างอย,บา้นนางอย,วัดป่าวิริยะผล) 12,600 12,600 
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ที่ โครงการ/รายการ ตามข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 

82 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย,บ้านนางอย,วัดป่า
วิริยะพล) 

12,600 12,600 

83 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอย,บ้านนางอย,วัด
ป่าวิริยะพล) 

27,090 27,090 

84 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. บ้านเต่างอย
,ศพด. บ้านนางอย,ศพด. วัดปา่วิริยะพล 

308,700 
 

365,900 

85 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,375,832 1,221,852.72 
86 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเต่างอย 187,000 187,000 
87 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นนางอย 187,000 187,000 
88 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเตา่งอย,

โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 
2,620,000 2,579,000 

 รวม 6,990,802 6,584,461 
 งานไม่ก าหนดระดบั   
89 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 49,700 
 รวม 50,000 49,700 
    
 แผนงานสาธารณสุข   
90 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 144,400 56,035 
 รวม 144,400 56,035 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห์   
 งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   
91 เงินเดือนพนักงาน 673,380 666,660 
92 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 
93 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 270,500 264,960 
94 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง 48,000 45,420 
95 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 10,680 
96 ค่าเช่าบา้น 42,000 41,800 
97 ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 2,956 
98 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 0 
99 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 20,000 0 
100 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเตา่งอย 
40,000 37,875 

101 วัสดุส านักงาน 10,000 8,400 
102 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 
 รวม 1,219,880 1,120,751 
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 แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   

103 เงินเดือนพนักงาน 950,580 943,860 
104 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 
105 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 708,000 623,650 
106 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 64,800 51,455 
107 ค่าการศึกษาบุตร 12,000 5,500 
108 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 17,992 
109 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 20,000 24,000 
110 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 139,090 
111 วัสดุส านักงาน 10,000 13,028 
112 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 20,000 19,950 
113 วัสดุก่อสร้าง 310,000 60,415 
114 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 0 
115 วัสดุอื่นๆ 100,000 86,050 
116 ค่าครุภัณฑ์ ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 18,000 18,000 
117 ค่าครุภัณฑ์ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP 28,000 28,000 
118 เหล็กดัด 99,000 99,000 

 รวม 2,557,380 2,026,990 
 งานสวนสาธารณะ   

119 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานดูแลรักษาสวนสุขภาพ 204,000 230,509 
 รวม 204,000 230,509 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฎกิูล   

120 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนงานประจ ารถเก็บขนขยะ 318,000 258,000 
121 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย 230,000 174,048.75 

 รวม 548,000 432,048.75 
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   
 งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน   

122 โครงการจัดท าแผนชุมชน 5,000 5,000 
123 โครงการจิตอาสา”พระราชทาน 904 วปร” 5,000 2610 
124 โครงการวางและจัดท าผังชุมชน 100,000 0 

 รวม 110,000 7,610 
 งานกีฬาและนันทนาการ   

125 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดต าบลเตา่งอย 50,000 68,536 
126 ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 30,000 0 
127 วัสดุกีฬา 50,000 49,960 

 รวม 130,000 118,496 
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ที่ โครงการ/รายการ ตามข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ   

128 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (สภาวัฒนธรรมต าบลเต่างอย) 500,000 560,000 
 รวม 500,000 560,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

129 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องเก็บวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 100,000 100,000 
130 โครงการเจาะบ่อบาดาลให้ลึกกว่าเดิม 60-100 เมตร 400,000 499,000 

 รวม 500,000 599,000 
 แผนงานการเกษตร   
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้   

131 โครงการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ า 5,000 0 
132 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ 5,000 0 
133 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 100,000 0 

 รวม 110,000 0 
 แผนงานการพาณิชย ์   

134 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 342,000 333,291 
135 ค่าใช้จ่ายโครงการเป่าล้างบ่อ (รายจ่ายคา้งจา่ย) 90,000 85,000 

 รวม 432,000 418,291 
 แผนงานงบกลาง   

136 สมทบกองทุนประกันสังคม 170,420 151,800 
137 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,715,200 6,292,300 
138 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,256,000 2,065,600 
139 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 72,000 60,000 
140 เงินส ารองจ่าย 500,000 247,705 
141 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเตา่งอย 60,000 0 
142 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100,000 100,000 
143 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 174,858 174,858 

 รวม 10,048,478 9,092,263 
 รวมทั้งหมด 36,431,450 31,654,751 
 รวมทั้งสิ้น 143  โครงการ/กิจกรรม  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 31,654,751 บาท 
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 
 

1. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในต าบล หมู่ที่ 1–หมู่ที่ 7 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  175,000 
บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม สายซอยนายมูลมา งอยภูธร หมู่
ที่ 1 บ้านเต่างอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  316,000 บาท 

3. โครงการลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ภายในต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  200,000 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมคันดินล าห้วยอีนูนเนื่องจากประสบภัยน้ าหลากกัดเซาะคันดิน หมู่ที่ 3 บ้านโคกงอย 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  24,000 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมถนนข้ามล าห้วยค้อ (บริเวณท่ีนาลุงหลอย) หมู่ที่ 5 บ้านโพนปลาโหล ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  6,800 บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยร้านค้าเจ้แตน หมู่ที่ 3 
บ้านโคกงอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  228,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเต่างอยใต้ ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  92,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น (ฝายลุงมูล) ณ ล าห้วยค้อ หมู่ที่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร  จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  43,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น (ฝายวังหิน) ล าห้วยอีนูน หมู่ที่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  32,000 บาท 

10. โครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ถนนข้างโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้าน
นางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  30,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  33,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  111,000 บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 5 ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  50,000 บาท 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านนางสมจีน หมู่ที่ 4 ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  95,000 บาท 
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สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีการด าเนินการดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย 34 15,130,298.72 
2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 14 450,000 
3 โครงการที่โอนไปตั้งเป็นรายจ่ายประจ า 15 - 
 รวมทั้งสิ้น 63 15,580,298.72 

 
 

สรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ ผลการ 
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาล ไม่ได้
ด าเนินการ 

20,000 เนื่องจากไม่มีเรื่อง
ฟ้องร้องด าเนินคดี 

2 ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,000 เนื่องจากในปัจจุบัน
ไม่ได้รับวารสาร 

3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ ไม่ได้
ด าเนินการ 

30,000 เนื่องจากไม่มี
หมายก าหนดการ
เสด็จ 

4 โครงการผู้น าท้องถิ่นท้องที่ ไม่ได้
ด าเนินการ 

10,000 เนื่องจากตาราง
วิทยากรของจังหวัด
ไม่ว่าง 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเต่างอย 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

10,000 เนื่องจากตาราง
วิทยากรของจังหวัด
ไม่ว่าง 

6 วันท้องถิ่นไทย ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,000 เนื่องจากไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

7 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
นางอยโพนปลาโหล 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50,000 เนื่องจากด าเนินการ
ไมทัน 

8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ไม่ได้
ด าเนินการ 

20,000 เนื่องจาก 
ด าเนินการไมทัน 

9 โครงการวางและจัดท าผังชุมชน ไม่ได้
ด าเนินการ 

100,000 เนื่องจาก 
ด าเนินการไมทัน 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

30,000 เนื่องจากไม่พร้อมใน
การด าเนินการ 
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สรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ ผลการ 
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

11 โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ า ไม่ได้ด าเนินการ 5,000 เนื่องจากไม่พร้อม
ในการด าเนินการ 

12 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้ด าเนินการ 5,000 เนื่องจากไม่พร้อม
ในการด าเนินการ 

13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไม่ได้ด าเนินการ 100,000 เนื่องจากไม่พร้อม
ในการด าเนินการ 

14 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเต่างอย ไม่ได้ด าเนินการ 60,000 เนื่องจาก 
ด าเนินการไมทัน 

รวม    14  โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท 

เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ  
ได้ลงรายละเอียดในช่องหมายเหตุตามโครงการ 
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- อนุมัติงประมาณในระบบ  e-plan 
รวมท้ังสิ้น  63 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 18,665,622 บาท       
 

- เบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan 
รวมท้ังสิ้น  34 โครงการ 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 15,130,298.72  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการจา่ยขาดเงินสะสม 
 

1. กองสวัสดิการสังคมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 110,400 บาท 
2. กองช่างเสนอโครงการที่เป็นปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอเสนอ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 905,500 บาท 
3. ส านักปลัด งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณะภยั ให้สภารับทราบการรบัโอนเครื่อง

ตัดถ่าง จ านวน 7 รายการ 
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      ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 วันที่ 1 ตลุาคม 2563  -30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 64,000 - 336,000 1 400,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

17 13,631,615.60 10 1,526,379.40 27 15,157,995 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2 258,000 5 70,000 7 328,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 

11 1,013,110 7 409,290 18 1,422,400 

รวม 31 14,966,725.60 22 2,341,669.40 53 17,308,395 
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     การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  วันที่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 64,000 - - 1 64,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

17 13,631,615.60 1 50,000 18 13,681,615.60 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2 258,000 - - 2 258,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 

11 1,013,110 27 3,082,077.37 38 4,095,187.37 

รวม 31 14,966,725.60 28 3,132,077.37 59 18,098,802.97 
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3.ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เบิกจ่าย 
ตามหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ----ไม่ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ--- 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 400,000 64,000 ข้อบัญญัติ  
 รวม 400,000 64,000   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียน 10,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 50,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
95,200 94,350 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

16,800 16,800 ข้อบัญญัติ  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

11,200 11,200 ข้อบัญญัติ  

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

11,200 11,200 ข้อบัญญัติ  

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

24,080 24,080 ข้อบัญญัติ  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

274,400 254,760 ข้อบัญญัติ  

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,326,015 1,122,557.60 ข้อบัญญัติ  
10 โครงการซ่อมแซมก าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริ

ยพล หมู่ที่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร 

39,000 39,000 ข้อบัญญัติ  

11 โครงการเทลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาง
อย 

41,300 41,000 ข้อบัญญัติ  

12 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,544,000 2,629,180 ข้อบัญญัติ  
13 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 4,473,195 4,244,127.60   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน 5,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการจิตอาสา “พระราชทาน 904 วปร.” 10,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 5,000 - ข้อบัญญัติ  
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 58,000 - ข้อบัญญัติ  
5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

30,000 29,975 ข้อบัญญัติ  

6 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเต่างอย 

40,000 - ข้อบัญญัติ  

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 20,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 168,000 29,975   

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 50,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเต่างอย 50,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 100,000 -   

 
แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,288,800 6,876,500 ข้อบัญญัติ  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,208,000 2,036,400 ข้อบัญญัติ  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 72,000   
4 ส ารองจ่าย 400,000 308,613   
 รวม 10,016,800 9,293,513   
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แผนงานสาธารณสุข 
5.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 50,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการบ าบัดผู้ติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 20,000 - ข้อบัญญัติ  
3 เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 118,000 ข้อบัญญัติ  
4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 140,000 ข้อบัญญัติ  
 รวม 328,000 258,000   
 

แผนงานการเกษตร 
6.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปลูกจิตส านึกเด็กนักเรียน (หน่วยพิทักษ์ป่า) 30,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 85,000 -   
 
 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 450,000 450,000 ข้อบัญญัติ  
2 ซัมเมอร์ส 1.5 HP 36,000 36,000 ข้อบัญญัติ  
3 ซัมเมอร์ส 2.0 HP 56,000 56,000   
4 ซัมเมอร์ส 3.0 HP 72,000 -   
 รวม 614,000 542,000   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวนตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลว.
13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

120,000 - ข้อบัญญัติ  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อสม. ผู้น าชุมชน กู้ชีพ กู้ภัย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ให้กับระชาชน นักเรียน 
ผู้น าชุมชน ในเขตต าบลเต่างอย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธรณภัย (อุทกภัย)ให้กับประชาชน นักเรียน 
ผู้น าชุมชน ในเขตต าบลเต่างอย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

 รวม 270,000 150,000   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ 15,000 202,810 ข้อบัญญัติ  
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 350,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการพัฒนาผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่ 20,000 - ข้อบัญญัติ  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเต่างอย 
10,000 - ข้อบัญญัติ  

5 วันท้องถิ่นไทย 5,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 400,000 202,810   
 ครุภัณฑ์     
 เครื่องปรับอากาศ 28,600 21,000 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 18,000 16,400 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 9,600 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 3,900 3,500 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี 9,000 9,000 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว 3,100 2,200 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000 19,200 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 4,100 ข้อบัญญัติ  
 เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก 7,000 6,000 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 4,800 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 4,650 3,300 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 4,100 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 4,500 4,200 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 7,800 7,000 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 1,550 1,100 ข้อบัญญัติ  
 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 2,800 ข้อบัญญัติ  
 รวม 138,400 118,300   
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สรุปรวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 

4.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ข้อบัญญัติ  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

400,000 64,000 ข้อบัญญัติ  

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

14,757,995 13,567,615.6 ข้อบัญญัติ  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

413,000 258,000 ข้อบัญญัติ  

5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

1,422,400 1,013,110 ข้อบัญญัติ  

 รวมทั้งสิ้น 16,993,395 14,902,725.6   
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3.รายงานผลการด าเนินงานในระบบ e-plan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาท้องถิ่น/การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามผลการด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยในอนาคต 
 
   1. เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ท่าน ธุรัตน์ อุระแสง น าเสนอ ควรกันเขตให้ชัดเจน และท าป้าย 
   2. เรื่อง โครงการ ร่องน้ า ควรเสนอแผนเข้าสู่กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มาสู่การประชาคม 
    ในระดับต าบล เข้าแผนตามกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมรายงานการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30.-12.00 น. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



ประชุมรายงานการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30.-12.00 น. 
 

 
 

 

 

 


