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ค าน า 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน  ในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาชัย คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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    ส่วนที่ 1 

 
การ 

บทน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง      

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ          
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย      
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปล งวัตถุประสงค์บางส่วน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 



 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะ
ยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561  

 

   



 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3)   

  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผย      
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่  ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 
 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
(๓) ความพอเพียง     

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น 

 
 
 



 

 
 

(๔)  ความก้าวหน้า    
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้าและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
         

ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่าง
สม่่าเสมอและต่อเนื่อง 
 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 
 (๖) ประสิทธิผล     

        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
  

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและราย   หกเดือนได้ 
ดังนี้ 
    (๔) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคณุภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   



 

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
    ส่วนที่ ๒ 

 
การาวิสัยทศัน์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย “การคมนาคมสะดวก ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์   -  เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 

-  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  มีความปลอดภัยใน     
    ชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ปัญหาอาชญากรรม 
-  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย   -  ประชาชนมีการคมนาคมที่มีมาตรฐาน สะดวกปลอดภัย 
-  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  จ านวนนักท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา           -  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม      
-  ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องสว่าง 
-  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการและอ่ืนๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
วัตถุประสงค์   -  พัฒนาความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 

   -  เพ่ือระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
เป้าหมาย   -  ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

-   มีระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  มั่นคง 
-  ลดปัญหาการว่างงาน 

แนวทางการพัฒนา  -  ส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานทั้งปริมาณและราคา 
-  ส่งเสริมการด าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด าริ 
-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  วัตถุประสงค์  -  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

เป้าหมาย  -  ประชาชนคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์ 

 แนวทางการพัฒนา -  ส่งเสริมการปลูกป่า  สร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ต าบล 
-  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน 



 

             การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา  

วัตถุประสงค์  -  เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของเด็กไทย 
-  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความผูกพันและหวงแหน 
    ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 

เป้าหมาย  -  ประชาชนได้รับความรู้และการศึกษาอย่างมีคุณภาพและรักษา 
      สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของคนไทย 
แนวทางการพัฒนา -  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน 

             การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์  -  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  อุปโภค  บริโภคของ 

    ประชาชนในท้องถิ่น 
เป้าหมาย -  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  อุปโภค  บริโภค 

-  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชาติ    
                                 และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา -   พัฒนาแหล่งน้ า  บ ารุงรักษา  คู  คลอง  หนอง  บึง  และหนองน้ า 
-   การพัฒนาปรับปรุง  ฝายน้ าล้น  ทางกั้นน้ า  และประตูระบายน้ า 
-  ส่งเสริมการปลูกป่า  สร้างทัศนียภาพต าบล 
-  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน 

             การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
-  การก าจัดสิ่งปฏิกูล  และการลดปัญหามลพิษในต าบล 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  -  เพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัย  และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนใน 

    ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 เป้าหมาย  -  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

-  มีความรู้ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
-  มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

แนวทางการพัฒนา -   การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 
                                          -  การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
    -   สร้างแหล่งเก็บกักน้ า  ขนาดเล็ก  และจัดหาภาชนะเก็บกักน้ า 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
 วัตถุประสงค์  -  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ 

    สูงสุด 
-   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
     สว่นต าบล 

เป้าหมาย  -   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพสูงสุด   



 

         และมีความเข้มแข็ง 
-   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 แนวทางการพัฒนา -   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  และประชาชนในต าบล   
            ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร 

-   พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน 
-  การป้องกันสาธารณภัย                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

    ส่วนที่ 3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น



 

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบิหารส่วนต าบลมหาชัย ได้รับการแต่งตั้ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ตามค าสั่งที ่781/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) ว่าที่ร้อยตรีวัสดี    เถาว์สอน ปลัด อบต.มหาชัย         ประธาน 
(2) นายสมศักดิ์   นานาไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1         กรรมการ 
(3) นายฉลอง   แสนสุภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2             กรรมการ 
(4) นายปรีดา   ไชยต้นเทือก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7         กรรมการ 
(5) นายประดับ   บรรจง    ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 4            กรรมการ 
(6) นายบุญมี   ธานี  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8         กรรมการ 
(7) นางจิราภรณ์   อ้วนกันยา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 
(8) นางสาววรรณา   เพียชามาตย์    ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
(๙) นายแต้ม   แก้วสอนดี    ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
(10) นายปราณี    อ่อนเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
(11) นายจักรกฤษณ์   ธนกูลกิจ หัวหน้าส านักงานปลัด                กรรมการ/เลขานุการ 
(12) นางสาวนารี   ไตรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

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

 
 



 

 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

มหาชัย 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/๒  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    



 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 แบบที่  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  



 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัยจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่
การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลาย
ปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้อง
ท า  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 
อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2561 นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  
เพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ 
ไตรมาสที่ 1 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)   ไตรมาสที่  1   (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม) 

(3)   ไตรมาสที่  3   (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสที  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
  

ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4   ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติ

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้ จ ริ งของป ระชาชน ใน พ้ื นที่  ก่อนน ามาจั ดท า โครงการเพ่ื อ พัฒ นาพ้ืนที่  ที่ บ รรจุ ไว้ ในแผน พัฒ นา ท้ องถิ่ น  4  ปี  (พ .ศ . 2561-2564) ต่ อ ไป  
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  2562  จ านวน 119 โครงการ งบประมาณ 13,787,008.95 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 103,300 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 1 50,000 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 5 6,774,400 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 51 5,066,191.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 187,558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 56 1,605,232.75 

รวม 119 13,787,008.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน      ธันวาคม   2562     
ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
1.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

จ านวนโครงการ 
โครงการ                                 

ทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เฉพาะ ปี 2562 

โครงการที่ด าเนินงาน          
ในปีงบประมาณ 2562 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 3 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 6 1 
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 13 5 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 30 51 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว 8 - 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 3 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 18 56 

                                                                                     รวม 125 119 
คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี 256 
 
- 

 
18.66 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

รายละเอียดโครงการที่มีในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย มีดังนี้ 
 ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาชัยพร้อมเสาธง 

ข้อบัญญัติ 1,008,000 เพ่ือเป็นแนวเขตและพ้ืนที่มี
ความปลอดภัย 

อบต.มหาชัย 

2. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ข้อบัญญัติ 300,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบต.มหาชัย 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 

ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน 

อบต.มหาชัย 

4. ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  

ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ หมู่
ที่ 1-8 

5. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ข้อบัญญัติ 30,000 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

อ าเภอปลาปาก 

6. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 1,920,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
สวัสดิการให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการทุกคน 

7. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 90,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการให้แก่ผู้ติดเชื้อ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

8. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 20,000 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 

ต าบลมหาชัย 

9. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

ข้อบัญญัติ 5,256,000 เพ่ือสนับสนุนโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ 

10. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจ
ให้แก่นักเรียน 

ตามโครงการ 

11. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ เข้าวัดฟังธรรม ข้อบัญญัติ 30,000 โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ เข้า
วัดฟังธรรม 

ตามโครงการ 

12. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการประเพณีสงกรานต์ รวมใจไทปลา
ปาก 

ข้อบัญญัติ 90,000 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของคนไทยให้สืบไป 

ตามโครงการ 

13. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนต าบล
มหาชัย 

ข้อบัญญัติ 40,000 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ธรรมมะเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจ 
 

หมู่ที่ 1-8 

14. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลมหาชัย ข้อบัญญัติ 200,000 เพ่ือมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

สภาวัฒนธรรม
ต าบลมหาชัย 

15. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลมหาชัย ข้อบัญญัติ 80,000 เพ่ือส่งเสริมเยาวชนได้ออก
ก าลังกายห่างไกลยาเสพติด 

หมู่ที่ 1-8 

16. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไหล
เรือไฟ 

ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ตามโครงการ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ 

17. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม 

ทุกหมู่บ้าน 

18 ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

จัดงานวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ือรักาขนบธรรมเนียม ตามโครงการ 

19 ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ตามโครงการ 

20 ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 

ข้อบัญญัติ 5,000 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

ตามโครงการ 

21 ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิย
มหาราช 

ข้อบัญญัติ 2,500 เพ่ือถวายเป็นราชกุศลและ
เทดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตามโครงการ 

22 ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 
 
 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยไหล่ 

ข้อบัญญัติ 119,959 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
ห้วยไหล่ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ ประสงค์ 

23. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านมหาชัย 

ข้อบัญญัติ 335,478 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
มหาชัย 

24. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนกลาง 

ข้อบัญญัติ 148,424 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง 

25. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 138,258 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
หนองบัว 

26. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านวังม่วง 

ข้อบัญญัติ 115,893 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้านวัง
ม่วง 

27. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านถาวรนาอุดม 

ข้อบัญญัติ 264,316 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
ถาวรนาอุดม 

28. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านทันสมัย 

ข้อบัญญัติ 69,129 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้าน
ทันสมัย 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ ประสงค์ 

29. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 36,598 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดห้วย
ไหล่ 

30. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธาตุมหาชัย ข้อบัญญัติ 40,664 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดธาตุ
มหาชัย 

31. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดดอนกลาง ข้อบัญญัติ 
 
 

30,498 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดดอน
กลาง 

32. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดหนองบัว ข้อบัญญัติ 30,498 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดหนอง
บัว 

33. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดวังม่วง ข้อบัญญัติ 38,631 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดวังม่วง 

34. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดถาวร ข้อบัญญัติ 50,830 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ศพด.วัดถาวร 

35. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ ข้อบัญญัติ 26,432 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 
 

ศพด.วัดธน
ราษฎร์อุทิศ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ ประสงค์ 

36. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดนาอุดมวนา
ราม 

ข้อบัญญัติ 36,598 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดนา
อุดมวนาราม 

37. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 88,200 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดห้วย
ไหล่ 

38. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดธาตุมหาชัย ข้อบัญญัติ 98,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดธาตุ
มหาชัย 

39. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดดอนกลาง ข้อบัญญัติ 73,500 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดดอน
กลาง 

40. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองบัว ข้อบัญญัติ 73,500 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดหนอง
บัว 

41. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดวังม่วง ข้อบัญญัติ 93,100 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดวังม่วง 

42. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดถาวร ข้อบัญญัติ 122,500 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดถาวร 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา จ านวนงบประมาณ วัตถุ ผลผลิต 



 

ที ่ งบประมาณ ประสงค์ 

43. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ ข้อบัญญัติ 63,700 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.วัดธน
ราษฎร์อุทิศ 

44. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวัน ศพด.นาอุดมวนาราม ข้อบัญญัติ 88,200 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

ศพด.นาอุดม
วนาราม 

45. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านห้วยไหล่ 

ข้อบัญญัติ 236,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
ห้วยไหล่ 

46. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านมหาชัย 

ข้อบัญญัติ 660,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
มหาชัย 

47. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านดอนกลาง 

ข้อบัญญัติ 292,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง 

48. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 272,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
หนองบัว
ราษฎร์รัฐบ ารุง 

49. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านวังม่วง 

ข้อบัญญัติ 228,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้านวัง
ม่วง 

 
 



 

 ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านถาวรนาอุดม 

ข้อบัญญัติ 520,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
ถาวรนาอุดม 

51. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
บ้านทันสมัย 

ข้อบัญญัติ 136,000 เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 
 

โรงเรียนบ้าน
ทันสมัย 

52. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
ห้วยไหล่ 

53. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านมหาชัย 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
มหาชัย 

54. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านดอนกลาง 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง 

55. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านหนองบัว
ราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
หนองบัว
ราษฎร์รัฐบ ารุง 

56. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านวังม่วง 

ข้อบัญญัติ 10,000   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้านวัง
ม่วง 

 
 



 

 ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
ถาวรนาอุดม 

58. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนบ้านทันสมัย 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียนบ้าน
ทันสมัย 

59. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 

ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และมีมารยาทที่ดี 
 

โรงเรียน
มหาชัย
วิทยาคม 

60. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และการกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
อ าเภอและสภาวัฒนธรรมต าบล 

ข้อบัญญัติ 22,000 เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถเข้าสู่
ประชาคมอาเชี่ยน 

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอและสภา
วัฒนธรรม
ต าบล 

61. ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 60,000 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต าบลมหาชัย 

62. ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ข้อบัญญัติ 90,000 เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

ต าบลมหาชัย 

63. ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดขยะต าบล
มหาชัย 

ข้อบัญญัติ 50,000   เพ่ือควบคุมและลดขยะใน
ชุมชน 
 

ต าบลมหาชัย 

 
 
 



 

 ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

64. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 140,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใน
ส านักงาน 

ส านักงานปลัด 

65. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
 

ส านักงานปลัด 

66. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

ส านักงานปลัด 

67. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 200,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

ส านักงานปลัด 

68. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุการเกษตร(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุการเกษตร ส านักงานปลัด 

69. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 20,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

ส านักงานปลัด 

70. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุคอมพิวเตอร์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000   เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

ส านักงานปลัด 

 



 

 ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

71. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

ค่าไฟฟ้า(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 250,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอบต.
มหาชัย 

ส านักงานปลัด 

72. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 3,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา น้ า
บาดาล 

ส านักงานปลัด 

73. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

ค่าบริการไปรษณีย์ (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ 
 

ส านักงานปลัด 

74. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(ส านักงานปลัด) 

ข้อบัญญัติ 36,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 

ส านักงานปลัด 

75. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องดูดฝุ่น(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 14,000 เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ต าบลมหาชัย 

76. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาชุดรับแขก(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 26,000 เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก ส านักงานปลัด 

77. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาตู้ 3 ลิ้นชัก(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 9,000   เพ่ือจัดหาตู้ 3 ลิ้นชัก 
 

ส านักงานปลัด 

 
 



 

 ล าดับ
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

78. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาตู้โชว์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 18,000 เพ่ือจัดซื้อตู้โชว์ ส านักงานปลัด 

79. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก(ส านักงาน
ปลัด) 

ข้อบัญญัติ 13,500 เพ่ือจัดหาตู้บานเลื่อนกระจก ส านักงานปลัด 

80. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาโต๊ะผู้บริหาร (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 36,000 เพ่ือจัดหาโต๊ะผู้บริหาร 
 

ส านักงานปลัด 

81. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาแผงก้ันห้อง (Partition) (ส านักงาน
ปลัด) 

ข้อบัญญัติ 29,600 เพ่ือจัดหาแผงกั้นห้อง 
(Partition) 

ส านักงานปลัด 

82. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 44,000 เพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ต าบลมหาชัย 

83. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องพิมพ์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 15,900 เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ ส านักงานปลัด 

84. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า(ส านักงาน
ปลัด) 

ข้อบัญญัติ 10,000   เพ่ือจัดหาเครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า 
 

ส านักงานปลัด 
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ประสงค์ 

ผลผลิต 

85. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัย (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย ส านักงาน
ปลัด 

86. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูล 28 กรกฎาคม 
2562 

ข้อบัญญัติ 30,000 อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูล  

อบต.มหาชัย 

87. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 

ข้อบัญญัติ 5,000 อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

อบต.มหาชัย 

88. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติ/วัน
พ่อแห่งชาติ) 5 ธันวาคม 2561 

ข้อบัญญัติ 5,000 อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อบต.มหาชัย 

89. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ข้อบัญญัติ 20,000 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต.มหาชัย 

90. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 
 
 
 

วัสดุส านักงาน(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 120,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ในส านักงาน กองคลัง 



 

 ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

91. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 20,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 

92. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 

93. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อบัญญัติ 12,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม กองคลัง 

94. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ า
กว่า 18,000 บีทียู  

ข้อบัญญัติ 21,000 เพ่ือจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 
บีทียู 

กองคลัง 

95. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

จัดหาชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง  ข้อบัญญัติ 14,500 เพ่ือจัดหาชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง กองคลัง 

96. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

จัดหาชุดโต๊ะท างานตัวแอล จ านวน 1 ชุด  ข้อบัญญัติ 4,500 เพ่ือจัดหาชุดโต๊ะท างานตัวแอล จ านวน 1 ชุด กองคลัง 

97. ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการบริหาร 

จัดหาตู้ 1 บาน 6 ลิ้นชัก 4 ฟุต/มีชั้นกลาง
(ขนาด 4 ฟุต) 

ข้อบัญญัติ 5,200 เพ่ือจัดหาตู้ 1 บาน 6 ลิ้นชัก 4 ฟุต/มีชั้นกลาง
(ขนาด 4 ฟุต) 

กองคลัง 
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98. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) ข้อบัญญัติ 8,000 เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร กองคลัง 

99. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาตู้บานเลื่อน(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 10,500 เพ่ือจัดหาตู้บานเลื่อน กองคลัง 

100. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า 

ข้อบัญญัติ 5,200 เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด า 

กองคลัง 

101. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ข้อบัญญัติ 18,000 เพ่ือจัดหา อบต.มหาชัย 

102. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

ค่าด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

ข้อบัญญัติ 40,000 เพ่ือด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

ส านักงานปลัด 

103. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 23,000 เพ่ือจัดท าโครงการอบรม
ป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

ส านักงานปลัด 

104. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อบัญญัติ 15,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

ส านักงานปลัด 
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105. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 60,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 

106. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 20,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 

107. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุการศึกษา(กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา 

108. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเก้าอ้ีส านักงาน ข้อบัญญัติ 16,000 เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีส านักงาน กองการศึกษา 

109. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาโต๊ะส านักงาน ข้อบัญญัติ 3,000 เพ่ือจัดหาโต๊ะส านักงาน กองการศึกษา 

110. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องพิมพ์ ข้อบัญญัติ 6,900 เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา 

111. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุส านักงาน(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดวัสดุส านักงาน กองช่าง 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

112. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 100,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กองช่าง 

113. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 

114. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 10,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

กองช่าง 

115. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

วัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

116. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 42,000 เพ่ือจัดหาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง 

117. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาชั้นวางอเนกประสงค์(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 8,000 เพ่ือจัดหาชั้นวาง
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 

118. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 150,000 เพ่ือจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า กองช่าง 
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ประสงค์ 

ผลผลิต 

119. ด้านการเมือง การ
ปกครองและการ
บริหาร 

โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน 

ข้อบัญญัติ 30,000 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

อบต.มหาชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา         
รวม 119 โครงการ จ านวนเงิน 13,787,008.95 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 119 โครงการ จ านวนเงิน 13,787,008.95 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 103,300 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 1 50,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 5 6,774,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 51 5,066,191.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 187,885 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 56 1,605,232.75  

รวม 119 13,787,008.95 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/งบประมาณที่ใช้จริง มีดังนี้ 
 

 ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ/โอน/

เปลี่ยนแปลง 
 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัยพร้ออมเสาธง 

ข้อบัญญัติ 1,008,000 - 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อบัญญัติ 300,000 103,300 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนนิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก 

ข้อบัญญัติ 50,000 - 

4. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  ข้อบัญญัติ 50,000 50,000 

5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ข้อบัญญัติ 30,000 - 

6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 1,920,000 1,835,200 

7. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 90,000 72,000 

8. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 20,000 5,600 

9. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 5,256,000 4,861,600 

10. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 60,000 60,000 

11. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 
 
 

โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ เข้าวัดฟังธรรม 
 

ข้อบัญญัติ 30,000 - 



 

 ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ/โอน/

เปลี่ยนแปลง 
 

งบประมาณที่
ใช้จริง 

12. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการประเพณีสงกรานต์ รวมใจไทปลาปาก ข้อบัญญัติ 90,000 90,000 

13. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนต าบลมหาชัย 

ข้อบัญญัติ 40,000 28,772 

14. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลมหาชัย ข้อบัญญัติ 200,000 200,000 

15. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลมหาชัย ข้อบัญญัติ 80,000 - 

16. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ ข้อบัญญัติ 60,000 60,000 

17. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการจัดงานวันลอยกระทง ข้อบัญญัติ 60,000 57,600 

18. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา จัดงานวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 60,000 - 

19. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ข้อบัญญัติ 60,000 56,075 

20. 
 

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 

ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

21 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการจัดงานรัฐพิธี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ข้อบัญญัติ 2,500 2,500 

22 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 119,959  

23 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาชัย ข้อบัญญัติ 335,478  

24. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 

ข้อบัญญัติ 148,424  
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25. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
ราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 138,258  

26. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง ข้อบัญญัติ 115,893  

27. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถาวรนา
อุดม 

ข้อบัญญัติ 264,316  

28. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทันสมัย ข้อบัญญัติ 69,129  

29. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 36,598  

30. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธาตุมหาชัย ข้อบัญญัติ 40,664  

31. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดดอนกลาง ข้อบัญญัติ 30,498  

32. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดหนองบัว ข้อบัญญัติ 30,498  

33. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดวังม่วง ข้อบัญญัติ 38,631  

34. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดถาวร ข้อบัญญัติ 50,830  

35. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ ข้อบัญญัติ 26,432  

36. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.วัดนาอุดมวนาราม ข้อบัญญัติ 36,598  

37. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 88,200  

38. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดธาตุมหาชัย ข้อบัญญัติ 98,000  

39. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดดอนกลาง ข้อบัญญัติ 73,500  
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40. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดหนองบัว ข้อบัญญัติ 73,500  

41. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดวังม่วง ข้อบัญญัติ 93,100  

42. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดถาวร ข้อบัญญัติ 122,500  

43. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดธนราษฎร์อุทิศ ข้อบัญญัติ 63,700  

44. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวัน ศพด.นาอุดมวนาราม ข้อบัญญัติ 88,200  

45. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ ข้อบัญญัติ 236,000  

46. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านมหาชัย ข้อบัญญัติ 660,000  

47. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ข้อบัญญัติ 292,000  

48. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว
ราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 272,000  

49. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ข้อบัญญัติ 228,000  

50. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านถาวรนา
อุดม 

ข้อบัญญัติ 520,000  
 

51. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทันสมัย 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติ 136,000  
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52. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

53. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านมหาชัย 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

54. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

55. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบ ารุง 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

56. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านวังม่วง 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

57. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

58. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนบ้านทันสมัย 

ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

59. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 

ข้อบัญญัติ 10,000 - 

60. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมอ าเภอและสภา
วัฒนธรรมต าบล 

ข้อบัญญัติ 10,000 - 
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61. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 60,000 49,540 

62. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติ 90,000 88,345 

63. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดขยะต าบลมหาชัย ข้อบัญญัติ 50,000 50,000 

64. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุส านักงาน(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 140,000 104,328 

65. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 42,677 

66. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 39,940 

67. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 200,000 199,929 

68. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุการเกษตร(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 14,670 

69. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 20,000 - 

70. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุคอมพิวเตอร์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 50,000 40,885 

71. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าไฟฟ้า(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 250,000 171,960.08 

72. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 3,000 4,430 

73. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าบริการไปรษณีย์ (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 5,000 2,432 

74. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 36,000 32,175 

75. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องดูดฝุ่น(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 14,000 10,000 

76. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาชุดรับแขก(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 26,000 26,000 

77. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้ 3 ลิ้นชัก(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 9,000 9,000 
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78. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้โชว์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 18,000 18,000 

79. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 13,500 10,500 

80. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาโต๊ะผู้บริหาร (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 36,000 36,000 

81. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาแผงก้ันห้อง (Partition) (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 29,600 28,800 

82. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 44,000 44,000 

83. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องพิมพ์(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 15,900 15,900 

84. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า(ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 10,000 10,000 

85. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัย (ส านักงานปลัด) ข้อบัญญัติ 10,000 - 

86. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 
28 กรกฎาคม 2562 

ข้อบัญญัติ 30,000 5,000 

87. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 

ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

88. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร อุดหนุนการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ) 5 ธันวาคม 2561 

ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 
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89. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 

ข้อบัญญัติ 20,000 20,000 

90. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุส านักงาน(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 120,000 40,539 

91. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 20,000 - 

92. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 60,000 56,272 

93. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อบัญญัติ 12,000 9,631.67 

94. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 

ข้อบัญญัติ 21,000 21,000 

95. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง ข้อบัญญัติ 14,500 12,500 

96. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาชุดโต๊ะท างานตัวแอล จ านวน 1 ชุด ข้อบัญญัติ 4,500 4,500 

97. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้ 1 บาน 6 ลิ้นชัก 4 ฟุต/มีชั้นกลาง(ขนาด 4 
ฟุต) 

ข้อบัญญัติ 5,200 4,700 

98. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) ข้อบัญญัติ 8,000 7,000 

99. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาตู้บานเลื่อน(กองคลัง) ข้อบัญญัติ 10,500 9,000 

100. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ข้อบัญญัติ 5,200 5,200 

101. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ข้อบัญญัติ 18,000 - 
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102. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ค่าด าเนนิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

ข้อบัญญัติ 40,000 33,600 

103. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 23,000 22,950 

104. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อบัญญัติ 15,000 11,000 

105. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 60,000 25,823 

106. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 20,000 18,895 

107. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุการศึกษา(กองการศึกษา) ข้อบัญญัติ 50,000 42,500 

108. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเก้าอ้ีส านักงาน ข้อบัญญัติ 16,000 16,000 

109. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาโต๊ะส านักงาน ข้อบัญญัติ 3,000 3,000 

110. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องพิมพ์ ข้อบัญญัติ 6,900 6,900 

111. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุส านักงาน(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 21,707 

112. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 100,000 56,940 

113. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 69,969 

114. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 10,000 - 

115. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร วัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 50,000 39,980 
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116. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 42,000 42,000 

117. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาชั้นวางอเนกประสงค์(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 8,000 7,000 

118. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า(กองช่าง) ข้อบัญญัติ 150,000 120,000 

119. โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน 

 ข้อบัญญัติ 30,000 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

*ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. ( e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562*  
 
 
 
 
 
 



 

 


