


      ค ำน ำ 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้นนี้ จัดท า ขึ้น                 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ดังนี ้

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น            
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทราบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้    
จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการด าเนิน                 
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็น                    
การตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเ มินผล                   
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมื อ                 
ในการด าเนินงานครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลให้ความร่วมมือ
เล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดหลักการติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถก ากับ               
ดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นจึงเป็นการติดตามผล                
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นตรวจสอบ 

ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลา           
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุด แข็ง(strengths)จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ                  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อม                           
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเพ่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด             
จุดแข็งนี ้และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่ก าหนดการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างยิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ                  
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์                 
ได้ดังนี ้

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล                
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ                    

ของชื่อองค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                   
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก                 จ านวน 3 คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง                      จ านวน 2 คน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน 2 คน 
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คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น       

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนดโดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือด าเนินกรตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

       2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  ได้ก าหนดการ               
แบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดทางและวิธีการส าหรับการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่าวัตถุประสงค์
หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนด             
ไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการ
น าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/ หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ  2.2               
มาวิเคราะห์ และเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล      
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน                    
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงประมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า                           
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ ( Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ                      
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์               
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ                        
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 3. กำรรำยงำนผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนกำรรำยงำน 

   
  
 
 
 ธันวาคม 
 
 
  
 
 
 
 

 
ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมคิดเห็น 

 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้องปิดประกาศไว้        
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ

อปท. 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
เสน
อ 

เสนอ เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา     
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้             
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น                  
หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
แบบสัมภาษณ์ (lnterview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล    
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล                 

โพธิ์เก้าต้น ก าหนดรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time &Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล  
โพธิ์เก้าต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง   
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                      
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ              
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 1.3 ความพอเพียง (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง                    
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมาปฏิบัติงาน 
 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ    
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ                       
ที่ผ่านมา 
 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต              
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ซึ่งสามารถวัดได้          
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output ) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล            

มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2) เครื่องมือ 
 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดข้ึนได้ 

  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   ดังนี้ 
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล               

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 การสัมภาษณ์ (lnterviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or                   
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง                     
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
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(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้ หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความเป็นจริง ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล          
โพธิ์เก้าต้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

 1. ได้ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ต่ างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น                    
และการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจัดท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
และการด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย                  
อย่างทันท่วงท ีทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  

 5. กระตุ้นให้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ าอาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ 

 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล 

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล          
โพธิ์เก้าต้น 

 
 
 



ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

    “สำธำรณูปโภคที่ดี กำรศกึษำก้ำวล้ ำ วัฒนธรรมทรงคุณค่ำ เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่ำอยู่ สู่ประตูอำเซียน” 

พันธกิจ (Mission)  
 จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                     
ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรับรองการขยายตัวของชุมชนให้
สอดคล้องกับระบบผังเมือง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 5. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. สภาพชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
 3. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและสุภาพดีขึ้น 
 5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง 
 7. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค ำขวัญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์เก้ำต้น 
 “พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ สืบสำนต่อโขนสดไทย ก ำแพงเมืองประตูชัย ภำคภูมิใจแหล่งชะอม    
ขนมเปี๊ยะหอมกลิ่นนม เชิญชมโอ่งกระถำงบัว” 

เป้ำประสงค์ 
1)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
2)   การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
3)   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4)   ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
5)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
6)   การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
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7)   ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8)   ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
9)   ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ได้รับการส่งเสริม 
10) มีผลการปฏิบัติราชการที่ดี 
11) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
12) เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
13) ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์เก้ำต้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ที่มีคุณภำพและพอเพียง 
 แผนงำน 
  ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานพาณิชย์ 
- แผนงานการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
 แผนงำน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 แผนงำน 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 แผนงำน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงกำรเมืองและกำรบริหำรองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ 
 แผนงำน 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงำน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

2. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดระยะเวลา
ต่อเนื่อง ก้าวหน้ายาวนานถึง 5 ปี พ.ศ. (2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
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กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างยิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart       
ทีจ่ะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใดตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

กำรประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี่วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ  
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน         
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินโครงการนั้น      
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่                 
จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยติดตามเป็นการ
ตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบ            
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2.  ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 3.  ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
 4. ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
   6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรม

ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
   7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
   3. การประเมินผลกระทบ 
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 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล        
ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น             
หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

2.4 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
  แบบท่ี 1 
  เรื่องท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบประเมินทั้ง 3 
เรื่อง จะท าการประเมนิหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายในตุลาคม 2563 - กันยาน 2564)  

 แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์                     
ที่ก าหนดไว้และก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ



ส่วนที่ 3 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2563 –เดือน กันยายน พ.ศ.2564) เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการที่ต้องจัดท าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งต้อง
ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี  

แบบท่ี ๑  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย 
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
 

ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี   
 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
    พัฒนาท้องถิ่น    

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น    

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด    

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
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/ต่อ.. 

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    

 
 
แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ค ำชี้แจง แบบที่  2  เป็นแบบติดตำมตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม 

  และรายงานผลการด าเนินงานภายใน 1 ปี  
      ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

        1.  ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
  ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

          จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          

ยุทธศำสตร์ 2564 2565 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

16 16,895,340 15 8,771,050 

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 4 57,000 5 260,000 

การพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

25 19,885,000 30 22,213,000 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 17 522,000 18 1,372,000 

เสรมิสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

14 5,065,000 9 3,225,000 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 300,000 7 410,000 
รวม 81 42,724,340 84 36,251,050 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 ค ำชี้แจง  แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  เดือน ธันวาคม ของทุกปี      

  
         

   ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
   

         

  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
   

         

  2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   
   

         

  ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2564  
   

         

  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

         

    สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏ   

อยู่ในแผน 
จ ำนวนโครงกำรที่ได้

ปฏิบัติ  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 

16 14 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 4 2 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

25 25 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

17 16 

เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

14 13 

การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      5 3 

รวม 81 73 
 

***จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนฯทั้งหมด  จ านวน    81   โครงการ 
    จ านวนโครงการที่ด าเนินการได้จริง ปี 2564  จ านวน    73   โครการ 
    คิดเป็นร้อยละ  90.12 

 
 

 

 



 



แบบที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ ประจ ำเดือน กันยำยน  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ในระบบบันทึกบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

งำน หมวดรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร 
งบประมำณอนุมัติ 

(บำท) 
โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

ผูกพัน 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ 
(บำท) 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 400,489.00 0.00 0.00 0.00 400,489.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 130,000.00 0.00 0.00 0.00 72,250.00 57,750.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 3,600.00 0.00 4,081.00 2,319.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,293,100.00 706,900.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ - 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,616,000.00 884,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 

 

 

48,000.00 

 

 

 

0.00 0.00 0.00 42,000.00 6,000.00 



งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 250,000.00 500,000.00 41,910.00 0.00 515,128.50 192,961.50 

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 

 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 

 
220,000.00 0.00 0.00 0.00 213,772.50 6,227.50 

งบกลาง งบกลาง 
เงินช่วยพิเศษ 

 
- 0.00 41,910.00 0.00 0.00 41,910.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
(ยกเลิก) 

- 304,395.00 304,395.00 0.00 0.00 608,790.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 19,867,884.00 846,305.00 45,510.00 0.00 18,807,521.00 1,861,158.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 532,080.00 0.00 532,080.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

- 45,600.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- 

 

45,600.00 

 
0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 

 

 

 

90,720.00 0.00 90,720.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 2,067,720.00 22,680.00 22,680.00 0.00 2,067,720.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,781,720.00 22,680.00 736,680.00 0.00 2,067,720.00 0.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 720,240.00 3,480.00 0.00 0.00 723,720.00 0.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 

 

406,020.00 

 

10,020.00 0.00 0.00 416,040.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 13,080.00 0.00 0.00 0.00 13,080.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 138,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 92,000.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 

- 

 

 

 

21,420.00 0.00 0.00 0.00 7,140.00 14,280.00 

งานกิจการประปา 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 349,320.00 8,400.00 0.00 0.00 357,720.00 0.00 

งานกิจการประปา 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 234,780.00 5,640.00 0.00 0.00 240,420.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 4,460,040.00 8,400.00 578,950.00 0.00 3,870,122.00 19,368.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 84,000.00 9,766.00 0.00 0.00 93,016.00 750.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง 

- 

 

 

 

168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 492,540.00 12,540.00 0.00 0.00 505,080.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 431,520.00 5,760.00 0.00 0.00 437,280.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 28,620.00 0.00 0.00 0.00 26,460.00 2,160.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 499,540.00 0.00 46,945.00 0.00 84,109.00 368,486.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 0.00 5,858.00 0.00 0.00 5,607.00 251.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 216,000.00 0.00 100,000.00 0.00 108,000.00 8,000.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 741,300.00 0.00 200,000.00 0.00 526,914.00 14,386.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง 

- 

 

 

42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 173,040.00 1,680.00 0.00 0.00 174,720.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 660,380.00 2,140.00 0.00 0.00 662,520.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินวิทยฐานะ 

 

 

- 

 

 

 

84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 512,760.00 6,360.00 0.00 0.00 512,601.00 6,519.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 

 
 
 
 

1,054,200.00 0.00 134,624.00 0.00 777,780.00 141,796.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

 

 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 1,150,140.00 0.00 114,726.00 0.00 860,578.70 174,835.30 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง 

 

 

- 

 

 

 

 

42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 183,240.00 3,600.00 0.00 0.00 186,840.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 

 

 

200,940.00 6,780.00 0.00 0.00 207,720.00 0.00 
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รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,245,780.00 90,424.00 1,175,245.00 0.00 11,305,467.70 855,491.30 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 90,000.00 465.00 0.00 0.00 0.00 90,465.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 68,415.00 0.00 16,395.00 0.00 0.00 52,020.00 

งานกิจการประปา ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 73,590.00 1,185.00 0.00 0.00 0.00 74,775.00 

งานกิจการประปา 

 
ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 

 

- 

 

 

 

7,000.00 0.00 4,484.00 0.00 2,516.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 268,730.00 343,705.00 0.00 0.00 0.00 612,435.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 
- 

 
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 40,000.00 5,000.00 0.00 0.00 39,750.00 5,250.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 61,150.00 88,850.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 13,630.00 1,370.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

 

 

 

63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

 

 

27,000.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 80,000.00 15,415.00 0.00 0.00 0.00 95,415.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 148,005.00 0.00 20,070.00 0.00 0.00 127,935.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

 

 

184,000.00 0.00 86,350.00 0.00 0.00 97,650.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 

 

 

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 

 
ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 140,000.00 0.00 8,630.00 0.00 0.00 131,370.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 4,200.00 0.00 800.00 0.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

 

 
 
 
 
 
 

25,380.00 585.00 0.00 0.00 0.00 25,965.00 
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งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 4,500.00 0.00 500.00 0.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,575,120.00 367,855.00 246,629.00 0.00 279,146.00 1,417,200.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าใช้สอย 

 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 450,000.00 0.00 0.00 0.00 436,000.00 14,000.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 80,000.00 60,000.00 0.00 0.00 104,735.00 35,265.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบ
ประชาชน 

 

 

30,000.00 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กบักลุ่มสตร ี

10,000.00 

 

 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมบ าบัด
ฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชพีผู้ติดยา
เสพติด 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ประชาชนในการมีส่วนรว่มกับการ
บริหาร อบต.และเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.โพธิ์เก้าต้น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งพัฒนาครอบครัว
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 
10,000.00 

 

0.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 

 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการสรรหาเชิดชู
บุคคลที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพื่อสร้างทักษะความ
ช านาญทางด้านกีฬา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาสีภายในต าบลต้านภัย        
ยาเสพติด 

 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
เทศกาลวันสงกรานต์ วันครอบครัว
และวันผู้สูงอาย ุ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,920.00 13,080.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
วันมาฆบูชา 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,296.00 704.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
วันวิสาขบูชา    

2,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

2,000.00 

 

0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

 

13,000.00 

 

 

 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชิน ี3 
มิถุนายน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,764.00 20,236.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
สนับสนุนจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ
อบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลิเก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันส าคัญตา่ง ๆ ของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

10,000.00 

 

0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 28 
กรกฎาคม 

 

 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,468.00 18,532.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมส่งเสริม
การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดง
โขน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมหมู่บา้น
คุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์น้อย พิพิธภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคก
หม้อ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมให้
ความรู้การผลิตปุ๋ยชวีภาพและ
ฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 
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งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมให้
ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานท าดี
ด้วยหวัใจ คืนน้ าใสให้แม่น้ าล า
คลอง 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการร่วมใจพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,995.00 5.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 340,000.00 100,000.00 0.00 0.00 430,792.00 9,208.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการแก้ไข
ปัญหาปริมาณน้ าดบิ ในการผลิต
น้ าประปาในหนองฟ้าลงมันช่วงภยั
แล้ง 

100,000.00 60,000.00 0.00 0.00 98,399.60 61,600.40 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งานกิจการประปา ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 25,266.73 14,733.27 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 520,000.00 50,000.00 0.00 0.00 560,747.17 9,252.83 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

- 38,000.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 10,900.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
และนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

80,000.00 30,000.00 0.00 0.00 87,239.00 22,761.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของ อบต.โพธิ์เก้า
ต้น 

 

 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 60,000.00 0.00 0.00 124,654.34 35,345.66 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 340,000.00 0.00 99,000.00 0.00 225,700.00 15,300.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

50,000.00 70,000.00 0.00 0.00 74,233.00 45,767.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 17,400.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 880,000.00 0.00 0.00 0.00 854,450.00 25,550.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ ตามอ านาจ
หน้าที่ ซ่ึงไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ด้านงานสาธารณภยัต่างๆ 

50,000.00 30,000.00 0.00 0.00 49,500.00 30,500.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล        
โพธิ์เกา้ต้น 

 

95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 
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งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพิ่มศักยภาพผูป้ฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเบื้องต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 500.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 45,950.00 34,050.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 

 

 

240,000.00 0.00 0.00 0.00 173,103.39 66,896.61 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 9,800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,714.00 8,286.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 60,000.00 0.00 0.00 168,400.00 11,600.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 15,500.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับ
พัฒนาวิชาชพีครู สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน
ระหว่างปิดภาคเรียน 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 

 

461,950.00 0.00 0.00 0.00 416,520.00 45,430.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนอก
ห้องเรียน 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมเพิ่ม
ทักษะวิชาการและศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 6,332.00 23,668.00 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
120,000.00 40,000.00 0.00 0.00 149,777.83 10,222.17 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

100,000.00 0.00 0.00 0.00 92,800.00 7,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,836.00 13,164.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และผู้ดแูลผู้สูงอาย ุ

 

 

114,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,600.00 
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งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรีต าบลโพธิ์เกา้
ต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมให้
ความรู้การด าเนินชีวิตและส่งเสริม
อาชีพของผู้พกิารและผู้ดูแลผูพ้ิการ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

- 

 

 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00 12,950.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 99,000.00 0.00 0.00 73,124.78 55,875.22 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 22,270.00 17,730.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 19,280.00 30,720.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 12,000.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 300,000.00 90,000.00 0.00 0.00 380,100.00 9,900.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 6,690,550.00 769,000.00 799,000.00 0.00 5,024,317.84 1,636,232.16 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 73,100.00 16,900.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,150.00 850.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าวัสด ุ

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

 

- 

 

 

 

200,000.00 35,000.00 0.00 20,200.00 206,451.30 8,348.70 
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งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 6,000.00 10,000.00 0.00 0.00 12,560.00 3,440.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 20,170.00 19,830.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าวัสด ุ วัสดกุารเกษตร - 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 49,990.00 10.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 700.00 4,300.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 500,000.00 120,000.00 0.00 40,265.00 577,955.00 1,780.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 50,000.00 50,000.00 0.00 6,670.00 65,572.00 27,758.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 29,978.00 22.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 570.00 39,430.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- 

 
80,000.00 0.00 0.00 6,050.00 36,278.00 37,672.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 72,620.30 2,379.70 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 60,000.00 10,000.00 0.00 0.00 69,125.00 875.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 948.00 4,052.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

- 

 

 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 60,000.00 0.00 0.00 4,748.60 44,136.40 11,115.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 5,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 5,000.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,570.00 7,430.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ

วัสดุคอมพิวเตอร ์

 

 

- 

 

 

 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,775.00 9,225.00 
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งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 8,000.00 0.00 0.00 0.00 2,485.00 5,515.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,180.00 820.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) - 950,435.00 122,000.00 0.00 0.00 1,070,759.04 1,675.96 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 10,000.00 0.00 0.00 150.00 0.00 9,850.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ

 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

- 

 

 

 

 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 3,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 60,000.00 0.00 30,000.00 3,600.00 17,800.00 8,600.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 5,000.00 0.00 0.00 19,590.00 5,410.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

- 

 

 

 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 16,800.00 

-46- 



งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 40,000.00 0.00 0.00 1,900.00 19,200.00 18,900.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 20,000.00 15,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 68,901.00 11,099.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 17,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 65,000.00 0.00 0.00 5,300.00 26,725.00 32,975.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ

 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

- 

 

 

 

 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 38,265.00 1,735.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 149,869.00 131.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 20,000.00 0.00 0.00 1,500.00 10,000.00 8,500.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,923,435.00 692,000.00 110,000.00 90,383.60 2,992,623.04 422,428.36 

งานกิจการประปา ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 450,000.00 0.00 25,000.00 0.00 367,807.46 57,192.54 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 600,000.00 41,000.00 0.00 0.00 638,078.23 2,921.77 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์ - 30,000.00 12,000.00 0.00 0.00 39,176.98 2,823.02 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 77,322.01 2,677.99 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์
- 

 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,507.00 7,493.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,205,000.00 53,000.00 25,000.00 0.00 1,134,891.68 98,108.32 

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจด
หน่วยและพิมพ์ใบแจ้งหนี้
น้ าประปาและค่าขยะ (แบบมือถอื) 
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบ
แจ้งหนี้ค่าน้ าและค่าขยะพกพา 
แบบไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรม
ส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปา 
พร้อมโทรศัพท์มือถือ (แอนดรอยท์) 
จ านวน 1 ชุด 

32,100.00 0.00 0.00 0.00 32,100.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีจ้ัดเลี้ยง 
จ านวน 30 ตัว 

 

 

 

 

0.00 25,500.00 0.00 0.00 24,000.00 1,500.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
ส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ตัว 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 100.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรอง
โครงขาเหล็กเป็นรูปตัว C     
จ านวน 3 ตัว 

7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,350.00 150.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรอง
โครงขาเหล็กเป็นรูปตัวซี      
จ านวน 10 ตัว 

0.00 25,000.00 0.00 0.00 24,500.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
ขนาด 24000 บีทียู         
จ านวน 1 เครื่อง 

32,400.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก
โครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง        
(ชุดใหญ่) จ านวน 3 ชุด 

75,000.00 0.00 0.00 0.00 74,100.00 900.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร   
จ านวน 1 ชุด 

 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 5,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับช านาญการ จ านวน 1 ตัว 

9,000.00 0.00 1,200.00 0.00 7,800.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพบักลม
ขาสวิงหน้าสแตนเลส 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 ซม.สูง 75 
ซม. จ านวน 10 ตัว 

0.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)     
จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

 

4,300.00 

 

 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 
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งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 

 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับช านาญการ จ านวน 1 ตัว 

 

 

 

9,000.00 0.00 1,200.00 0.00 7,800.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
จ านวน 1 ตัว 

3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 100.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต       
จ านวน 1 ตัว 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 200.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00 
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งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)     
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
ขนาด 30000 บีทียู         
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 39,700.00 0.00 0.00 39,500.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จ านวน 1 คัน 

54,700.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  
2 บาน จ านวน 2 ตู้ 

11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3    
จ านวน 1 เครื่อง 

6,300.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 460,000.00 154,200.00 2,400.00 0.00 603,150.00 8,650.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บริเวณ
คันคลองชลประทาน 21 ขวา    
ฝั่งซ้าย จากบ้านเส่ียต่าย ถึงเขต
ติดต่อ หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์เกา้ต้น 

 

474,000.00 0.00 6,500.00 0.00 467,500.00 0.00 
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งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสาย
หนองหม้อแกง 

0.00 468,000.00 0.00 0.00 467,500.00 500.00 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้าน
นายละเอยีด คลองยายศรี หมู่ที่ 7 
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

474,000.00 0.00 6,500.00 0.00 467,500.00 0.00 

งานสวนสาธารณะ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่2 ต าบล
โพธิ์เกา้ต้น 

 

 

0.00 271,000.00 0.00 0.00 270,000.00 1,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกลุ่มบ้านนายละออ 
คล้ายทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบล      
โพธิ์เกา้ต้น 

 

 

 

 

314,000.00 0.00 314,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 
21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 2 
ถึงหมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3,072,000.00 0.00 7,000.00 0.00 3,065,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังร้านครัวตาพุ่ม 
หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,967,000.00 0.00 7,000.00 0.00 1,960,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์   
ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน 
1 ขวา 21 ขวา เช่ือมต่อคลอง   
ตาปิ่น หมู่ที ่11 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

966,000.00 0.00 369,000.00 0.00 597,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดลอกคลองลุงเหม็ง    
หมู่ที่ 12 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

61,000.00 0.00 1,000.00 0.00 60,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านจา่ชล ถึงบ้าน
นายวรชยั หมู่ที ่5 ต าบล        
โพธิ์เกา้ต้น 

 

 

 

1,931,000.00 

 

 

0.00 6,000.00 0.00 1,925,000.00 0.00 
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งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอย
กมล ปั้นเอี่ยม (เฉพาะจุดที่ช ารุด
เสียหาย) หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์เกา้ต้น 

0.00 177,000.00 1,000.00 0.00 176,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
ถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย      
หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

441,000.00 0.00 24,000.00 0.00 417,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ าสายบา้น
ผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8 ต าบล         
โพธิ์เกา้ต้น 

211,000.00 0.00 19,000.00 0.00 192,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายเจ้าแม่หนองรี เชื่อมต่อถนน
เทศบาลเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ต าบล
โพธิ์เกา้ต้น 

411,000.00 0.00 1,000.00 0.00 410,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ 

โครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น หมู่ที่ 8 

278,000.00 0.00 0.00 0.00 278,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 

 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 
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งานไฟฟ้าและ
ประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 จาก
คลองตาปาน ถึงสนามฟุตซอล 

474,000.00 0.00 9,000.00 0.00 465,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 11,224,000.00 916,000.00 771,000.00 0.00 11,367,500.00 1,500.00 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล
เมืองลพบุรีตามโครงการบริหาร
จัดการบ่อขยะในบริเวณพื้นที่บอ่
ขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช 

28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 

1,844,000.00 0.00 0.00 0.00 1,638,740.00 205,260.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงินอุดหนุนเอกชน 260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,402,000.00 0.00 0.00 0.00 2,168,740.00 233,260.00 

ข้อมูล ณ 1/12/2564 
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    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่มีคุณภำพและเพียงพอ 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 6 บริเวณคันคลองชลประทาน 
21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่าย ถึงเขต
ติดต่อ หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

474,000 467,500 0   โอนลด 
6,500 
บาท 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองหม้อแกง 

 467,500 500 โอนตั้งจ่าย
เป็น

รายการ
ใหม่     

เป็นเงิน
468,000 

บาท 
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่า

เซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด        
คลองยายศรี หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

474,000 467,500 0 โอนลด 
6,500 
บาท 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 270,000 1,000 โอนตั้งจ่าย
เป็น

รายการ
ใหม่    

271,000 
บาท 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ,
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 จากสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ ถึงหมู่ที่ 5 
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

3,072,000 3,065,000 0 โอนลด 
7,000    
บาท 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังร้านครัวตาพุ่ม หมู่ที่ 13 ต าบล        
โพธิ์เก้าต้น 

1,967,000 1,960,000 0 โอนลด 
7,000 
บาท 

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา 
เชื่อมต่อคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11             
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

966,000 597,000 0 โอนลด 
369,000 

บาท 

/ต่อ... 
 
 
 



        -61- 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่มีคุณภำพและเพียงพอ 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

8 โครงการขุดลอกคลองตาเหม็ง หมู่ที่ 12 
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

61,000 60,000 0 โอนลด 
1,000 
บาท 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านจ่าชล ถึงบ้านนายวรชัย หมู่ที่ 5 
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,931,000 1,925,000 0 โอนลด 
6,000 
บาท 

10 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยกมล ปั้นเอี่ยม (เฉพาะจุดที่ช ารุด
เสียหาย) หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 176,000 0 โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่ 
177,000 

บาท        
โอนลด 

1,000 บาท 
11 โครงการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสาย

คลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 ต าบล       
โพธิ์เก้าต้น 

441,000 417,000 0 โอนลด 
24,000 

บาท 
12 โครงการวางท่อระบายน้ าสายบ้าน        

ผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
211,000 192,000 0 โอนลด 

19,000 
บาท 

13 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก      
สายเจ้าแม่หนองรี เชื่อมต่อถนนเทศบาลเมือง
ลพบุรี หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

411,000 410,000 0 โอนลด 
1,000 
บาท 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 10 จากคลองตาปาน ถึงสนาม
ฟุตซอล 

474,000 465,000 0 โอนลด 
9,000 
บาท 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

10,000 10,000 0  

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 
 

10,000 10,000 0  
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 ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1 เงินส ารองจ่าย 
 

400,489 400,489 0  

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 14,293,100 706,900 ส านักปลัด 
3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,500,000 2,616,000 884,000 ส านักปลัด 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 42,000 6,000 ส านักปลัด 
5 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจร

พบประชาชน 
30,000 30,000 0 ส านักปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

10,000 10,000 0 ส านักปลัด 

7 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ าดิบ
ในการผลิตน้ าประปาในหนองฟ้าลงมัน
ช่วงภัยแล้ง 

100,000 98,399.60 61,600.40 ตั้งไว้ 
100,000 

บาท     
โอนเพิ่ม 
60,000 

บาท 
8 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน

พ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายด้านงานสาธารณภัยต่างๆ 

50,000 49,500 30,500 ตั้งไว้ 
50,000

บาท     
โอนเพิ่ม 
30,000 

บาท 
9 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลด

อุบัติเหตุตามท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
8,000 8,000 0 ส านักปลัด 

10 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

8,000 8,000 0 ส านักปลัด 

11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น 

10,000 9,500 500 ส านักปลัด 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์         
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

100,000 92,800 7,200 กอง 
สาธารณสุ

ขฯ 

/ต่อ... 



-63-   
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

13 โครงการอบรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาครอบครัวต าบลโพธิ์เก้าต้น 

10,000 10,000 0 ส านักปลัด 

14 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

10,000 10,000 0      กอง 
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 10,000 10,000 0 ส านักปลัด 
16 โครงการอบรมพัฒนาความรู้บทบาทสตรี

ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
10,000 10,000 0 ส านักปลัด 

17 โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินชีวิต
และการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ 

10,000 10,000 0 ส านักปลัด 

18 วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเกี่ยวกับระบบประปา 
เช่น มิเตอร์ ท่อน้ า ก๊อกน้ า คลอรีน และ
อ่ืนๆ 
 
 
 
 

500,000 577,955 1,780 
 

 

 

ตั้งไว้ 
500,000
บาท    
โอนเพิ่ม
120,000 
บาท     
ก่อหนี้
ผูกพัน
40,265 
บาท    
งานกิจการ
ประปา 

19 วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง,
อุปกรณ์ในการดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง
ฯลฯ 

30,000 29,500 500 ส านักปลัด 

20 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

20,000 20,000 0 ส านักปลัด 

/ต่อ... 
 
 
 



-64- 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต และควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน 
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

21 อุดหนุนส าหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน  
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน    
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ     
ด้านสาธารณสุข ประจ าปี 2564         
จ านวน 13 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท 
 

260,000 260,000 0 กอง 
สาธารณสุขฯ
(งบหมวดเงิน

อุดหนุน  
ตามแบบ    
ผ.01) 

22 โครงการผู้น าสุขภาพชุมชนร่วมใจป้องภัย
จากโควิด 19 ประจ าปี 2564 

30,000 30,000 0 งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ    
อบต.      

โพธิ์เก้าต้น 
23 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปี 2564 

69,521.21 46,269 23,252.21 งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ    
อบต.      

โพธิ์เก้าต้น 
24 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
10,000 10,000 0 งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ    
อบต.      

โพธิ์เก้าต้น 
25 โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ

สุขภาพต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปี 2564 
30,430 30,430 0 งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ    
อบต.      

โพธิ์เก้าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-65- 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม    

ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 
1 โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการ

สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

5,000 5,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

2 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 12 สิงหาคม 

20,000 6,920 13,080 กอง
การศึกษาฯ 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมาฆบูชา 2,000 1,296 704 กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา      
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

30,000 9,764 20,236 กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลิเก 

10,000 10,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 

30,000 11,468 18,532 กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการอบรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม    
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

10,000 10,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการแสดงโขน 

10,000 10,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและ
หมู่บ้านศีล 5 

10,000 10,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ 
 

10,000 10,000 0 กอง
การศึกษาฯ 

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

25,000 9,500 15,500 กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
 

461,950 416,520 45,430 กอง
การศึกษาฯ 

/ต่อ... 
 



-66- 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม    

ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 
13 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
โพธิ์เก้าต้น จ านวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนวัดส าราญ,โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
,โรงเรียนวัดโคกหม้อ และโรงเรียน      
วัดบ่อเงิน 
 

1,844,000 1,638,740 205,260 กอง
การศึกษาฯ 
(งบหมวด

เงินอุดหนุน
ตามแบบ   
ผ.01) 

14 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น และเด็กประถมศึกษา
โรงเรียน สพฐ.จ านวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนวัดส าราญ,โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
,โรงเรียนวัดโคกหม้อ และโรงเรียน          
วัดบ่อเงิน 
 

950,435 1,070,759.04 1,675.96 ตั้งไว้ 
950,435 

บาท        
โอนเพิ่ม 

122,000 
บาท 

(งบหมวด
เงินอุดหนุน
ตามแบบ   
ผ.01) 
กอง

การศึกษาฯ 
15 โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นลิเก 
 

10,000 1,000 0.00 กอง
การศึกษาฯ 

16  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา     
 

2,000 2,000 0.00 กอง
การศึกษาฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕  เสริมสร้ำงกำรเมืองและกำรบริหำรองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ 

 ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 
1 เงินช่วยพิเศษ  41,910 0 โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 
41,910 บาท 

2 เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  

304,395 608,790 0 โอนเพิ่ม 
304,395 

บาท 
/ต่อ... 



-67- 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕  เสริมสร้ำงกำรเมืองและกำรบริหำรองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ 

 ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 
3 จัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยง จ านวน 30 ตัว  24,000 1,500 โอนตั้งจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่ 

25,500
บาท 

ส านักปลัด 
4 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรองโครงขาเหล็ก

เป็นรูปตัวซี  จ านวน 3 ตัว 
7,500 7,350 150 ส านักปลัด 

5 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับรองโครงขาเหล็ก
เป็นรูปตัวซี  จ านวน 10 ตัว 

 24,500 500 โอนเพิ่ม 
25,000 

บาท     
ส านักปลัด 

6 ค่าจัดซื้อชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อม
โต๊ะกลาง (ชุดใหญ่) จ านวน 3 ชุด 

75,000 74,100 900 ส านักปลัด 

7 จัดซื้อโต๊ะพับกลมขาสวิงหน้า     
สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 
ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 10 ตัว 
 
 
 
 

 34,000 0 โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่ 
34,000 

บาท 
ส านักปลัด 

8 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 0 งานระดับ
ก่อนวัยเรียน

และ
ประถมศึกษา 

9 จัดซื้อรถจักรยานยนต์             
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 

54,700 54,700 0 กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการขยายห้องอาคารเก็บวัสดุ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
หมู่ที่ 8 

278,000 278,000 0  

 
 
 
 
 



-68- 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕  เสริมสร้ำงกำรเมืองและกำรบริหำรองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ 

 ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 
11 โครงการก่อสร้างโรงจอด

รถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 

150,000 150,000 0  

12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

130,000 72,250 57,750  

13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 4,081 2,319 โอนลด 
3,600 บาท 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
ล ำดับที่ โครงกำร ตั้งไว้ เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

12,000 12,000 0 ส านักปลัด 

2 โครงการร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 10,000 9,995 5 กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
3 อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรีตามโครงการ

บริหารจัดการบ่อขยะในบริเวณพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

250,000 250,000 0 งบหมวด
เงิน

อุดหนุน
ตามแบบ   
ผ.01) 
กอง 

สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-69- 
ผลกำรเบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ.2564) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ดังนี้    

ประเภทรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ (บำท) รำยรับจริง (บำท) 
รำยได้จัดเก็บเอง   
 หมวดภาษีอากร 550,000.00 263,917.59 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 924,500.00 967,363.70 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 420,000.00 195,472.04 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 1,160,000.00 1,203,555.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,000.00           15,220.00 

     หมวดรายได้จากทุน - 11,872.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

 หมวดภาษีจัดสรร 27,280,000.00 27,476,162.54 
รำยได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,560,500.00 30,794,724.75 
 รวมรำยรับ 62,000,000.00 60,928,287.62 

  
 ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) รำยจ่ำยจริง (บำท) 

         งบกลาง 20,268,190.00 18,407,032.00 
 งบบุคลากร 14,228,679.00 13,373,187.70 

     งบด าเนินงาน 13,095,331.00 10,747,378.56 
     งบลงทุน 11,980,800.00 11,075,150.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,402,000.00 2,168,740.00 
 รายจ่ายอื่นๆ 25,000.00 25,000.00 
 รวมรำยจ่ำย 62,000,000.00 55,796,448.26 

 
 

รำยรับ-รำยจ่ำย ท่ีไม่ต้องน ำมำตรำเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำย 

รับจริง(บำท) จ่ำยจริง(บำท) 

เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย - - 
รวมรับ-จ่ำย ท่ีไม่ต้องตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย - - 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์เก้ำต้น  
 1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมาก ไม่สมดุลกับงบประมาณ ควรปรับเกลี่ยไปอยู่              
ในปีที่ท้ายๆของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

3)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาและความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  

6)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้นตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน                   
บางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะและงบประมาณการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เช่น มีหนังสือแจ้งให้
ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพ่ือจะได้มีการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของหมู่บ้านซ้ าอีกทางหนึ่ง หากการ
ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ประชาชนจะทราบข่าวสารและเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบล              
โพธิ์เก้าต้นเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์คุ้มค่า และสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  
 3) การจัดงานต่างๆ ความมีสิ่งดึงดูดความสนใจของประชาชน เพ่ือประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเพ่ิมมากขึ้น 

4)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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รูปประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 


