
 
 
 
 

รายการการติดตามการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 



ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61   การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้. 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5)   ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ  28  นี้  ทางเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย 
  (1) นายจ านงค์  บุญเจริญ ผู้แทนประชาคม               กรรมการ 
  (2) ด.ต.รักประสงค์ แสนสม  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
  (3) นายวิโรจน์  ศรีพูนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
  (4) นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 

(5) นางสุมลรัตน์  วงษ์จีน  ผู้แทนประชาคม               กรรมการ 
  (6) ร.ต.อ.วฒิชัย  น้อยยะ  ผู้แทนภาคราชการ              กรรมการ 
  (7) นางสุทธินันท์  จิตต์ภาณุโสภณ  ผู้แทนภาคราชการ              กรรมการ 
  (8) นายกฤษณะพัธณ์ พงศ์อัครจิรา  ปลัดเทศบาล               กรรมการ 
  (9) นางนันทา  จันทร์ดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
  (10) นางชะลอ  ธนบดีทรงสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
  (11) นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช  หัวหน้าส านักปลัดฯ   กรรมการและเลขานุการ 
  (12) นางสาวสุธิษา วงษ์จีน  นักวิเคราะห์ฯ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
มอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดย
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 



ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
2562 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) แผนงานสาธารณสุข 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1) แผนงานงานสาธารณสุข 
2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การ

มีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานการศึกษา 
3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค 

1) แผนงานการพาณิช 
2) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 



1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น: 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  สังคมน่าอยู่  มุ่งสู่ความพอเพียง” 

 

2. พันธกิจ 
1.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 

ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยให้คง
ความสมบูรณ์ความหลากหลาย และคงความสวยงามตามธรรมชาติ และมีการทดแทนสิ่งที่เสียหายหรือถูก
ท าลายให้คงอยู่ต่อไป 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วัย
เรียน และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด้านนันทนาการ การกีฬา สุขภาพ 
สถานที่ออกก าลังกาย  สวนสุขภาพ  สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  และมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3.) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ 
เด็ก ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมต่างๆ  อย่าง
เท่าเทียม และทั่วถึงกัน  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  มั่นคง 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว บ้านเมืองสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยมี
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ปราศจากมลพิษ น่าอยู่อาศัย  มีความเป็นอยู่ที่เอ้ืออาทรต่อกัน  มีความสมัครสมาน
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ ตรวจสอบเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดการพัฒนาแบบองค์รวมมีมาตรฐานเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
อย่างทั่วถึงเข้าใจในสิทธิ  เสรีภาพ  และบทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อเทศบาลและสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยเป็นชุมชนที่น่าอยู่  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
3.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 

 
 

 



ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
 

แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ  
    ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน  
    ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   - 

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   - 

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา  
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 - 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   - 

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

 - 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 - 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 

 



แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
          ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
           ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การเกษตรและการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

5 7,830,000 10 10,720,000 15 10,180,000 11 6,920,000 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชนและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

23 5,488,400 25 6,846,010 22 6,746,010 21 6,246,010 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
นันทนาการ เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

17 5,950,000 22 9,290,140 25 10,954,000 28 10,741,400 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและ
สร้างจิตส านึกให้เทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาต ิ

12 2,988,000 11 2,225,000 12 1,725,000 12 1,725,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

4 1,000,000 19 20,230,000 20 15,350,000 8 7,800,000 

รวม 61 23,256,400 87 49,311,150 94 44,955,010 80 33,432,410 

 
 



 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562   ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน2562 

 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ     51         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2562          87         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     51  x  100 =    58.62 
                           87 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวการเกษตร
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3 60 - - 2 40 - - - - 5 100 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชนและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

20 86.95 - - 3 13.04 - - 6 26.08 23 100 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมนันทนาการ 
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

13 70.58 - - 5 29.41 - - - - 17 100 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและ
สร้างจิตส านึกให้เทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาต ิ

11 91.67 - - 1 8.33 - - 1 8.34 12 100 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

4 100 - - - - - - - - 4 100 

รวม 51 81.97 - - 11 18.03 - - 7 11.47 61 100 



ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 
2562) 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ าตกไทร
โยคน้อย เทศบาลต าบลน้ าตก
ไทรโยคน้อย อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 - - 27,000 27,000 

รวม 27,000 27,000 
หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2562 – 30  กันยายน  2562 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการทั้งสิ้น 3 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 30,000 29,500 อุดหนุนทั่วไป 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 200,000 131,929 อุดหนุนทั่วไป 
3 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน

สัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
100,000 - อุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 50,000 10,200 อุดหนุนทั่วไป 
รวม 727,000 468,629  

 
หมายเหตุ : 1. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหตุผลที่ไม่ได ้

      ด าเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการของเทศบาลกับเวลาว่างของเด็กและเยาวชน 
      ไม่ตรงกันจึงไม่สามารถจัดโครงการได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ด าเนินการทั้งสิ้น 20 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 - อุดหนุนทั่วไป 
2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

และไข้มาเลเรีย 
30,000 29,200 อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์ 5,000 2,960 อุดหนุนทั่วไป 
4 โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยกับ

ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล 
50,000 23,400 อุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ 

120,000 99,400 อุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี 
เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

20,000 13,250 อุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ 3,500,000 3,253,900 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

8 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 24,000 6,000 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

9 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 650,000 623,200 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

10 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000 - อุดหนุนทั่วไป 
11 โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพ

ติดและโรคเอดส ์
30,000 10,900 อุดหนุนทั่วไป 

12 โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ (7 วันอันตราย) 

70,000 41,705 อุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน 

60,000 59,940 อุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

200,000 153,830 อุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่
ปลอดภัย 

20,000 10,900 อุดหนุนทั่วไป 

16 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 20,000 19,990 อุดหนุนทั่วไป 
17 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

24,000 - อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

18 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

2,400 มีการด าเนินการ
แต่ไม่มีการเบิกจ่าย 

อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

19 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

120,000 100,000 อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค ์

20 จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน 15,000 15,000 อุดหนุนทั่วไป 
21 จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น 25,000 25,000 อุดหนุนทั่วไป 
22 โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล

ต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
100,000 มีการด าเนินการ

แต่ไม่มีการเบิกจ่าย 
อุดหนุนทั่วไป 

23 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย 130,000 127,000 อุดหนุนทั่วไป 
รวม 5,300,400 4,615,575  

 



หมายเหตุ : 1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรค 
      พิษสุนัขบ้ามีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อ เนื่องจากมีโครงการสัตว ์
      ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ท าให้ อปท.ทุกแห่งทั่วประเทศซื้อวัคซีนท า 
      ให้วัคซีนขาดตลาด  
  2. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการด าเนิน 
      โครงการตรงกับช่วงที่มีงานเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการจึงไม่สามารถจัดโครงการได้ตาม 
      ระยะเวลาที่ก าหนด 
  3. โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย มีการด าเนินการ 
      ช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จ านวน 1 กรณี คือ นางพะเยาว์    
      แก้วเรือง โดยวิธีการรับบริจาคเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ด าเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ป ี

20,000 13,600 อุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
แผนชุมชน 

20,000 14,840 อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000 - อุดหนุนทั่วไป 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 200,000 161,629 อุดหนุนทั่วไป 
5 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก 150,000 - อุดหนุนทั่วไป 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
462,000 343,900 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียน 

และนักเรียนประถมวัย 
1,332,000 1,203,099.18 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก

นักเรียนประถมวัย 
2,500,000 2,472,800 อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ์
9 โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการ

ของเด็กก่อนวัยเรียน 
40,000 13,960 อุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการหนูน้อยฟันสวย 5,000 4,900 อุดหนุนทั่วไป 
11 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 18,605 อุดหนุนทั่วไป 
12 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอาย ุ
100,000 35,090 อุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 50,000 - อุดหนุนทั่วไป 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์ 50,000 - อุดหนุนทั่วไป 
15 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ าตก

เกมส์" 
100,000 98,000 อุดหนุนทั่วไป 

16 โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

100,000 53,700 อุดหนุนทั่วไป 

17 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 อุดหนุนทั่วไป 
รวม 5,199,000 4,356,123.18  

 
หมายเหตุ  : 1. โครงการเทศบาลพบประชาชน ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากระยะเวลาไม่ทัน 
    2. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีประกาศจาก  

      กรรมการการเลือกตั้ง 
  3. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่
      รับเป็นเจ้าภาพไม่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาต ิ 
 ด าเนินการทั้งสิ้น 11 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนของอ าเภอไทรโยค 

45,000 45,000 อุดหนุนทั่วไป 

2 อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี

20,000 20,000 อุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง 

200,000 78,260 อุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 

100,000 45,000 อุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาล
ต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

905,000 700,346.88 อุดหนุนทั่วไป 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาต ิ(ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (อบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

225,000 178,362 อุดหนุนทั่วไป 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาล 

100,000 - อุดหนุนทั่วไป 

8 โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 10,000 6,900 อุดหนุนทั่วไป 
9 โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 200,000 1,000 อุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

30,000 8,500 อุดหนุนทั่วไป 

11 โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

650,000 603,975 อุดหนุนทั่วไป 

12 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ 

63,000 63,000 อุดหนุนทั่วไป 

รวม 2,548,000 1,750,343.88  
 
 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับนโยบายต่างๆของรัฐบาล สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ  

  เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รัฐบาลไม่มีโครงการหรือนโยบายเร่งด่วนที่ 
  ให้เทศบาลด าเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 ด าเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

122,000 121,634 
อุดหนุน
ทั่วไป 

2 โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 

73,000 72,900 
อุดหนุน
ทั่วไป 

3 
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 930,400 925,640 

อุดหนุน
ทั่วไป 

4 โครงการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าบริเวณ
หน้าโรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

87,000 87,000 
อุดหนุน
ทั่วไป 

รวม 1,210,400 1,207,174  
 



รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  37,187,262.94  บาท แยกเป็น 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 650,000.00 770,202.23 120,202.23 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 15,000.00 13,069.65 -1,930.35 
  ภาษีป้าย 250,000.00 288,390.00 38,390.00 

รวมหมวดภาษีอากร 915,000.00 1,071,661.88 156,661.88 
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

3,000.00 3,327.10 327.10 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

2,000.00 0.00 -2,000.00 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขน
มูลฝอย 

300,000.00 237,380.00 -62,620.00 

  ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

1,000.00 0.00 -1,000.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

1,000.00 110.00 -890.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนราษฎร 

15,000.00 6,460.00 -8,540.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

2,000.00 1,120.00 -880.00 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 15,000.00 466.00 -14,534.00 
  ค่าปรับอ่ืน ๆ 5,000.00 350.00 -4,650.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการ

ค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

20,000.00 16,200.00 -3,800.00 

 



 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมี
พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

15,000.00 13,500.00 -1,500.00 

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

20,000.00 0.00 -20,000.00 

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

5,000.00 748.00 -4,252.00 

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

2,000.00 710.00 -1,290.00 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 7,000.00 1,540.00 -5,460.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
414,000.00 281,911.10 -132,088.90 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 80,000.00 0.00 -80,000.00 

  ดอกเบี้ย 250,000.00 281,898.75 31,898.75 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 330,000.00 281,898.75 -48,101.25 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 5,000.00 2,000.00 -3,000.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 25,000.00 90,244.10 65,244.10 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,000.00 92,244.10 62,244.10 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน 

400,000.00 385,420.64 -14,579.36 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

14,000,000.00 14,253,090.04 253,090.04 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

1,800,000.00 1,634,444.89 -165,555.11 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,000.00 57,233.43 7,233.43 
  ภาษีสรรพสามิต 2,500,000.00 3,346,429.30 846,429.30 
  ค่าภาคหลวงแร่ 30,000.00 40,593.00 10,593.00 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00 34,097.81 4,097.81 

 



 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

500,000.00 139,695.00 -360,305.00 

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 5,000.00 0.00 -5,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,315,000.00 19,891,004.11 576,004.11 

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

19,000,000.00 15,568,543.00 -
3,431,457.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,000,000.00 15,568,543.00 -
3,431,457.00 

รวมทั้งหมด 40,004,000.00 37,187,262.94 -
2,816,737.06 

 



 

 รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  30,251,484.74 บาท แยกเป็น  

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบกลาง 

งบกลาง 

ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,239,522.00 1,237,014.08 
ค่าช าระดอกเบี้ย 600,000.00 429,776.81 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

124,000.00 116,225.00 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

6,000.00 5,100.00 

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 

100,000.00 100,000.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,400,000.00 3,237,100.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 730,000.00 658,400.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000.00 6,000.00 
ส ารองจ่าย 200,000.00 7,129.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 153,700.00 120,171.12 
เงินช่วยพิเศษ 60,000.00 56,370.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

432,580.00 420,080.00 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 1,000,000.00 983,574.00 
             รวม งบกลาง          8,051,802.00          7,376,940.01 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

45,000.00 45,000.00 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

140,000.00 120,000.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,440,000.00 2,440,000.00 
 รวม งบเงินอุดหนุน          2,625,000.00          2,605,000.00 

งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,410,000.00 26,850.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

45,000.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 156,000.00 120,774.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

19,000.00 13,000.00 

 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

2,264,420.00 1,634,194.40 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

50,000.00 16,190.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

3,185,070.00 1,783,958.92 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

782,000.00 643,386.97 

ค่าวัสดุ 

วัสดุส านักงาน 125,000.00 100,422.60 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,000.00 59,580.64 
วัสดุงานบ้านงานครัว 140,000.00 80,260.00 
วัสดุก่อสร้าง 135,000.00 108,145.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 140,000.00 79,170.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 801,000.00 669,135.30 
วัสดุการเกษตร 45,000.00 27,830.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 26,000.00 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 187,795.00 
วัสดุอื่น 5,000.00 0.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 114,000.00 106,220.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 0.00 
วัสดุการศึกษา 10,000.00 8,685.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,282,000.00 1,031,052.50 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

50,710.00 40,710.00 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 430,000.00 395,275.09 
ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000.00 20,259.11 
ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000.00 2,127.00 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

120,000.00 104,389.20 

     รวม งบด าเนินงาน        11,672,200.00          7,259,410.73 
 



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

120,000.00 120,000.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

120,000.00 120,000.00 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

198,720.00 198,720.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,490,400.00 1,429,012.00 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 6,740,978.00 5,905,877.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

43,000.00 33,005.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 156,000.00 148,355.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,482,920.00 2,318,876.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

329,580.00 254,239.00 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 587,680.00 572,510.00 
        รวม งบบุคลากร        12,964,798.00        11,796,114.00 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000.00 18,000.00 
 รวม งบรายจ่ายอ่ืน               25,000.00               18,000.00 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 255,000.00 246,300.00 
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

82,000.00 79,660.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 165,200.00 162,700.00 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

170,000.00 99,720.00 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

2,500,000.00 0.00 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

289,000.00 282,000.00 

    



 

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

180,000.00 0.00 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,024,000.00 325,640.00 

            รวม งบลงทุน          4,665,200.00          1,196,020.00 
                 รวมสุทธิ        40,004,000.00        30,251,484.74 

 
 
 

 



                                                     
ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  135  ชุด   
 
  เพศ - ชาย  จ านวน     62    ราย  

- หญิง  จ านวน     73    ราย  
 

อายุ - ต่ ากว่า    20   ปี จ านวน   14  ราย    - 20 – 30 ปี  จ านวน   32  ราย    
- 31 – 40 ปี  จ านวน   34   ราย  -  41 – 50 ปี      จ านวน  27 ราย 
- 51 – 60 ปี  จ านวน   17  ราย     - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  11 ราย 

 
  การศึกษา  - ประถมศึกษา         จ านวน   52   ราย   

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน   47   ราย 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า     จ านวน   10   ราย   
- ปริญญาตรี        จ านวน   10   ราย 

  - สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     1    ราย     
- อ่ืน ๆ               จ านวน    15   ราย 

 
  อาชีพ - รับราชการ               จ านวน      9  ราย       
   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน      9   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน    16  ราย        

- รับจ้าง                 จ านวน    31  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จ านวน    15  ราย        

- เกษตรกร              จ านวน    55  ราย     
- อ่ืน ๆ    จ านวน      -    ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 70 51.85 17 12.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 

หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   135    ราย  
   



ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.นาโบสถ์ ในภาพรวม ปรากฏว่า ใน
จ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  36.71,  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  
47.08,  และไม่พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  16.21      

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วน 
   ร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.77 



7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  เป็นต้น  
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะด าเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขอ งเทศบาล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
  4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 


