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คำนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2561  ขอ ๒๙ (๓) กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ตองรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน       ในทองถ่ินทราบใน

ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป และขอ ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น พรอมทั ้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบึงออ จึงไดจัดทำรายงาน

เลมนี้ขึ้น เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖5) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 – 

๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4  และจะประกาศใหประชาชนทราบตามระเบียบตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติวา ในการ ดำเนินงาน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ ดำเนินงานให

ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓๐ (๕) กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา

ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น ให

ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป 
รวมถึงเปนการสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลมีบทบาท อำนาจหนาที่ และมีอิสระในการบริหารจัดการ

ทองถ่ินของตนเองดังเห็นไดจากกฎหมายฉบับตางๆ สงผลใหองคการบริหารสวนตำบลมีบทบาทหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหาร จัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมีปญญา ทองถ่ิน 

แมวาจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง ยังมีทรัพยากรจำกัด ทั้งบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปรงใส สรางประโยชนสูงสุดแก ทองถ่ิน สามารถดำเนินงานได

ตามเปาหมายท่ีวางไวตอบสนองการทำงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได 

อยางไรก็ตาม แมวาองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดเีพียงไรก็ตาม หากไมสามารถ

บงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของการพัฒนาทองถิ่นได “การติดตามและ

ประเมินผล” จึงเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ท้ังยังเปนตัวบงชี้วาผลจาก

การดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ ปรับปรุง แกไข ขยาย

ขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงานโครงการตางๆ  ตามแผนการพัฒนาทองถ่ินตอไป  

๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตกรอบการดำเนินโครงการ

ท่ีบรรจุภายในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจำป ๒๕๖4  ยังจะแสดงถึงผลจากการดำเนินงานวาเปนไป

ตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอแผนการดำเนินงาน

ประจำป ๒๕๖4   เพื่อใหสามารถนำขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง แกโข ขยายขอบเขต หรือ แมแตยุติการดำเนินงานให

เหมาะสม  
 

๑ 



 
 
 
๓. ข้ันตอนการดำเนินการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ระเบียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๖ ขอ ๒๘, ๒๙, ๓๐,๓๑) องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงไดกำหนด
แนวทาง และข้ันตอนในการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประเมินผลการรายงานผล 
๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลเสนอความเห็นตอ ผูบริหารทองถ่ิน 
๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน 
๖) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ท้ังนี้ใหปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จและผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น พรอมทั ่งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓๐ (๕) 
 
รายละเอียดข้ันตอนการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามลำดับดังนี้ 

๑. ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการ พิจารณาสรร
หาและดัดเลือกคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ หมวด ๖ ขอ ๒๘ เพื่อใหไดคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ 
พรอมทำคำสั่งแตงตั้ง และแจงผูไดรับการแตงตั้ง 

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ ่น ประชุม เพื ่อเลือกประธาน 

คณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ พรอมทั้งกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา 

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมเพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงาน  

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลและการ รายงาน

ผล กอนสงรายงานเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
๖. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

๒ 



๗. ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี ้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 

 
 
 
๔. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑. ทำใหองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดำเนินงานและเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

๒. เพื ่อใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสทิธผิล 

๓. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ผานชองทางของแบบประเมินความพึงพอใจ  
๔. เกิดความโปรงใส ดวยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในทองถ่ิน  
๕. ไดแนวทางเพื่อสรางประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาแกทองถิ่น สามารถประเมินผลการดำเนินงานวาเปนไป

ตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม  
๖. เปนตัวบงชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๗.เปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
๘. เปนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานวาเปนไปตามหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนำขอมูลมาใชในการ

ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงานโครงการตางๆ เพื่อใหสอดคลอง ตรงตามแผนการพัฒนา
ทองถ่ิน และความตองการของประชาชนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 

 
สวนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

เพื่อการปฏิบัติใหเปนโปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓๐ (๕) องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตำบลโปงแดง ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 
“พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีชุมชนเข็มแข็ง  ปลอดภัยเสพติด  มีจิตสำนึกจริยธรรม  

 กาวนำการศึกษา  พัฒนาตำบลนาอยู” 

ยุทธศาสตร 

 องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ใหความสำคัญตอการดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 

หรือโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษาฯ อัน

เปนรากฐานท่ีสำคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม 

เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความ

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของ

ประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงจึงไดกำหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาไว ๗ ยุทธศาสตร คือ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

๓. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา 

๔. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

๕. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

๔ 



 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี ๑  การจัดใหมีและบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ำ  และทาง 

ระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 2  สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทำนบก้ันน้ำ  ขุดลอก    

ขุดสระ  พัฒนาแหลงน้ำ  คลองน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใชประโยชน 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมดานสาธารณูปการ 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมและจัดใหมีการจัดการดานผังเมืองรวม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนสงเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององคกร 

แนวทางท่ี ๒ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานใหมีความเหมาะสมและ 

สอดคลองกับการปจจุบัน 

แนวทางท่ี ๓ สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี ๑ สนับสนนุศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราช

พิธีงานรัฐพิธี 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการมีจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

         ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนและดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แนวทางท่ี 5  สงเสริมควบคุมการแพรระบาดของโรค ท้ังพืชและสัตว 

แนวทางท่ี 6  สงเสริมเพ่ิมความรูและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

แนวทางท่ี 7  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

แนวทางท่ี 8  สงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุน 

๕ 



 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ  

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมพัฒนาความรูดานวิชากร  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร  สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจ 

          พอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมดานอาชีพและพัฒนาสินคาในชุมชน 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมนโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

แนวทางท่ี ๑  สงเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและทองถ่ิน 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมการปลูกจิตสำนึกและคานิยมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ        

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 



 

 

 

สวนที่ ๓ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 
แบบท่ี ๑ แบบชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
 

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดำเนินงาน 

ไมม ี
การดำเนินงาน 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน ยุทธศาสตร 

    การพัฒนา 

  

สวนท่ี ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

    ทองถ่ิน 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

      ของทองถ่ิน 

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

๗ 



 

 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e - plan) มาใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ก.การวางแผน 
องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตามกระบวนการท่ี

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตำบลการ
ประชุมผูนำหมูบาน/ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ีกอนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม  ๒๕62  โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒  ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

15 4,028,500 20 4,987,200 72 70,708,400 60 52,274,400 69 2,245,037,700 236 181,154,80 

๒.ยุทธศาสตร 

การบริหารราชการให

มีประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

20 2,922,100 23 3,539,300 33 6,426,000 26 5,090,000 28 5,086,000 130 29,513,400 

๓.ยุทธศาสตร 

ดานการพัฒนา

การศึกษา 

29 1,488,000 29 1,488,000 29 1,488,000 29 1,488,000 29 1,488,000 145 7,030,000 

๔.ยุทธศาสตร 

สงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

18 910,000 18 910,000 18 910,000 18 910,000 18 910,000 
      

90 
4,800,000 

๕.ยุทธศาสตร 

สรางสังคมใหคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

43 6,444,000 43 6,444,000 45 6,904,000 44 6,604,000 49 7,154,000 224 32,250,055 

๖.ยุทธศาสตร 

พัฒนาเกษตรกรรม

และเศรษฐกิจ 

23 8,340,000 23 8,340,000 23 8,340,000 23 8,340,000 23 8,340,000 115 6,350,000 

๗.ยุทธศาสตร 

การพัฒนาทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

11 1,400,000 11 1,400,000 15 1,600,000 16 3,100,000 17 3,600,000 70 10,600,000 

รวมทั้งหมด 159 25,532,600 167 27,108,500 235 96,376,400 216 77,806,400 232 2,271,615,700 774 108,658,855 

 
 
 
 

๙ 



 
 
ข. การจัดทำงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5) เมื่อวันท่ี  ๑0
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕62   และประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี  9 
กันยายน  ๒๕๖3  โดยไดกำหนดโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจำป พ.ศ.๒๕๖4 รวม 
216  โครงการ งบประมาณ  77,806,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
โครงการ   

ตามแผนพัฒนาฯ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 60 52,274,400 

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 26 5,090,000 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 29 1,488,000 

๔. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 18 910,000 

๕. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 44 6,604,000 

๖. ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 23 8,340,000 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 16 3,100,000 

รวม 216 77,806,400 

 

 

ค. การใชจายงบประมาณ 
 องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงมีการใชจายงบประมาณในการดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖4  โดยมีจำนวนโครงการในขอบัญญัติฯ รวม 89 โครงการ จำนวนเงิน 8,291,940 บาท จำนวนโครงการ
เบิกจาย งบประมาณ 80 โครงการ จำนวนเงิน 7,386,310.80 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวน 
โครงการ 

ในขอบัญญัติฯ 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 
เบิกจาย 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1 328,400 1 327,000 
๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 8 227,000 1 109,975 
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 8 1,052,000 3 774,000 
๔. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 9 82,200 5 58,802.40 
๕. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 
13 226,000 

- 
- 

๖. ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 2 20,000 - - 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 2 - - - 

รวม 43 8,291,940 10 1,269,777.40 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 



 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงประจำป พ.ศ.๒๕๖4 

(ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖3) และดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  โดยไดรับความรวมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ          
ที่เกี่ยวของจนโครงการตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ โดยแยกตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดังนี้ 
 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตาม

ขอบัญญัต ิ

ลงนาม

สัญญา 

เบิกจาย คงเหลือ 

๑ การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กซอยสวนหมาก-เชื่อม

ถนนบายพาส บานโนน  หมูที ่ 

2 

328,500 327,000 327,000 1,500 

๒ การบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหารสมาชิกสภา อบต./

พนักงานสวนตำบล/

ลูกจางประจำ/พนักงานจาง/

ผูนำชุมชนและกลุมอาชีพตางๆ 

180,000 109,975 109,975 70,025 

๓ พัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียน 

บานโปงแดงน้ำฉา 

488,000 367,000 367,000 121,000 

๔ พัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียน 

บานโกรกกระหาด 

212,000 164,000 164,000 48,000 

๕ พัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียน 

บานโนน 

332,000 243,000 243,000 89,000 

๖ สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดกิจกรรม

เน่ืองในโอกาสวันคลายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

บรมนาถบพิตร 

2,200 2,140.75 2,140.75 59.25 

๗ สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชชนนี

พันปหลวง  วันแมแหงชาติ 

10,000 5,100.45 5,100.45 4,899.55 

 

๑1 



 
 
 
 

ท่ี 
ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตาม

ขอบัญญัต ิ

ลงนาม

สัญญา 

เบิกจาย คงเหลือ 

๘ สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาผูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร 

20,000 6,840.45 6,840.45 13,159.55 

9 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดกิจกรรม

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจาสุทิดา  พัชรสาพิมลักษณ

พระบรมราชินี 

5,000 4,720.75 4,720.75 279.25 

10 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจดักิจกรรมออก

พรรษา 

40,000 40,000 40,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑2 



 
 

 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คำช้ีแจง: แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ ิ ่นตามยุทธศาสตร ท ี ่กำหนดไว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามภายในเด ือนธันวาคมของทุกป                                                 
(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖3) 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 ๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
          ๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

                                   (เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวน 

โครงการใน
แผนพัฒนาฯ 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

ในขอบัญญัติฯ 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 60 52,274,400 1 328,400 
2 ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ

คุณภาพ 
26 5,090,000 8 227,000 

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 29 1,488,000 8 1,052,000 
4 ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 18 910,000 9 82,200 
5 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู

รวมกันอยางมีความสุข 
44 6,604,000 13 226,000 

6 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 23 8,340,000 2 20,000 
7 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 16 3,100,000 2 - 

รวม 216 77,806,400 43 1,935,700 
 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร จำนวน
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รวม 216 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 77,806,400 บาท จำนวน
โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  รวม 43 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ              
1,935,700  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑3 



 
 

 
 

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565) ประจำป พ.ศ.๒๕๖4 

(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดำเนนิการ 

โครงการ 
ที่ยังไมไดดำเนนิการ 

โครงการที ่
มีการยกเลิก 

โครงการที ่
มีการเพ่ิมเติม 

โครงการทัง้หมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
    - - - - - - 16 ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการ

ใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
  - - - - - - - - 3 ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 
  - -   - - - - 9 ๑๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 
  - -   - - - - 11 ๑๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรสรางสังคมให

คุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

 
     - - - - 

21 
๑๐๐ 

๖. ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรม

และเศรษฐกิจ 
  - -       4 ๑๐๐ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
  - - - - - - - - 2 ๑๐๐ 

รวม       - - - - 66 ๑๐๐ 

 

 
สรุป  จะเห็นไดวาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะป ๒๕๖4) มีทั้งหมด 216 โครงการ 

ดำเนินการได 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.62 ของโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2564  
ท้ังหมด 43 โครงการ    และไดดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน  10  โครงการ  คิดเปนรอยละ  23.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑4 



 
 
การเบิกจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.๒๕๖4 

(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 327,000 
๑๐๐ - - 327,000 

๑๐๐ 

2 ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 109,975 
๑๐๐ - - 109,975 

๑๐๐ 

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 774,000 ๑๐๐ - - 774,000 ๑๐๐ 

4 ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 58,802.40 
๑๐๐ - - 58,802.40 

๑๐๐ 

5 ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตที่

ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
- - - - - ๑๐๐ 

6 ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมและ

เศรษฐกิจ 
- - - - - ๑๐๐ 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 
- - - - - 

 

๑๐๐ 

รวมงบประมาณเบิกจาย ป ๒๕๖4 1,269,777.40 100 - - 1,269,777.40 ๑๐๐ 

 
 

๑5 



 

 

งบประมาณ 

ประมาณการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน ๓4,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยสรุปรายรับและรายจาย
ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดงประจำป พ.ศ.๒๕๖4 ตามที่ไดแถลงนโยบายในการจัดทำงบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 

รายการ 
รวมจายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจายจากเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ 
รวม 

รายจาย 
คาใชจายบุคลากร 
คาบำเหน็จบำนาญ 
คาตอบแทน 
คาใชสอย 
คาวัสด ุ
คาสาธารณูปโภค 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 
คาใชจายอ่ืน 
 

 
10,897,512.98 

11,100 
183,300 

4,853,189.15 
1,228,432.34 

195,994.25 
3,106,899,27 

12,053,322.60 
108,275 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
10,897,512.98 

11,100 
183,300 

4,853,189.15 
1,228,432.34 

195,994.25 
3,106,899,27 

12,053,322.60 
108,275 

รวมรายจาย 32,638,025,59  32,638,025,59 
รายรับ 
รายไดจัดเก็บเอง 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 
รายไดของกิจกรรเฉพาะการและหนวยงานใตสังกัด 

 
522,910.36 

19,120,112.82 
16,571,993.35 

320,959.77 

 
 
 
 

 

 
522,910.36 

19,120,112.82 
16,571,993.35 

320,959.77 
รวมรายรับ 36,535,976.30  36,535,976.30 

 

รายรับสูงกวารายจาย                3,897,950.71   บาท 

เงินสะสมคงเหลือ   45,616,684.78   บาท 

เงินทุนสำรองสะสมคงเหลือ  12,471,588.84   บาท  
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