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ส่วนที่ 1. 
บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 

ไม่ เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ 
ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโพนทอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ 
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน  
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม  ระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ 
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความ สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล
โพนทอง  
 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
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ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ 
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่าง ๆ พร้อม 
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตาม 
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า 
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้กำหนดเป็น 
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้  
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล
โพนทองหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก
จำนวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ดังนี้  
1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่  
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป  

2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได ้

กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดังนี้  
 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี  
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  
 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ     
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
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 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่
ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบ ขั้นตำ่ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ MatrixการพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
 2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ ผู้
มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน  
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
3. การรายงานผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 



 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล รายงานผล ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอ สภาทอ้งถ่ิน 

ธันวาคม เสนอ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอ 
คณะกรรมการพฒันาของ 

อปท. เสนอ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

-5- 
ขั้นตอนการรายงานผล 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโพนทอง 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่ 
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ 
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ใช้ในการ
เก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัด
ทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และ วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์  
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(Observation) เป็นต้น โดยอาศัย สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
ทอง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
     1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โพนทอง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
      2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง  
      3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
ทอง  
 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมาปฏิบัติงาน  
 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ซ่ึง สามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น  
 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด  
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนทอง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน 
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2.ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี 
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
 2) เครื่องมือ  
 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม  
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้  

 2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ  
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้  

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้  

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู 
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณ ีบวงสรวงพระรถ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น  
 3.2 การสัมภาษณ์(Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น  การ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ  
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ 
และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ไม ่เคร่งครัดในขั้นตอน  
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 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหาร
ส่วนตำบลโพนทองใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป
ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ สังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
 3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพนทอง คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ สำรวจไว้
เป็นหลักฐาน  
 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ดังนี้  
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ 
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต  
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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 6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/ 

กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม
มีเหตุ มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนด มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

 7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองแต่ละคน แต่ละ 
สำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้
เป้าหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพนทองเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโพนทอง 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

-------------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-25465 
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
ทองที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกจิและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ และแผนชุมชนตำบล
โพนทอง 
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สรุปโครงการเพ่ือการพฒันาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

254 75,645,606 13 3,519,000 3 334,000 2 2,120,000 5 456,000 9 3,543,500 51 13,328,153 20 5,374,000 

2.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

43 12,460,000 2 122,000 - - - - 5 150,000 1 17,280 1 10,481 1 54,000 

3.ยทุธศาสตร์ดา้น
การเมืองและ
บริหารจดัการ 

50 39,305,372 42 2,141,900 5 169,000 10 315,000 104 10,109,738 73 6,864,489.65 46 23,215,474.82 53 22,689,938.40 

4.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี 
วฒันธรรม 

33 6,951,850 4 212,000 6 300,000 10 399,000 29 6,270,570 23 4,352,866.08 18 1,618,871.05 39 3,115,424.07 

5.ยทุธศาสตร์
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวิตสังคมและ
สาธารณสุข 

19 20,838,000 9 186,000 11 569,500 3 110,000 8 20,240,000 9 17,844,090 6 297,616 16 512,651 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเท่ียว 

5 380,000 3 140,000 4 140,000 2 60,000 3 180,000 3 304,710 1 35,000 6 133,805 

รวม 404 155,580,828 73 6,320,900 29 1,512,500 27 3,004,000 154 37,578,276 118 32,926,935.73 123 38,505,595.87 135 31,919,818.50 
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ส่วนท่ี  4  ผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนอง
ใหญ่) บา้นใหม่พฒันา หมู่ท่ี 1 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 2 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็ ช่วงท่ี 1 (ซอยบา้นนายสุนทร 
ศรีชยั) ช่วงท่ี 2 (ซอยบา้นนางประคอง รัต
นเมือง) บา้นโพนทอง หมูท่ี่  ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

433,000 433,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 3 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายแยกหนองบวั 
ช่วงท่ี 3) หมูท่ี่ 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

80,000 80,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 4 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (ซอยขนมจีน) หมู่ท่ี 
3 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

80,000 80,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 5 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายบ่อดินไปบา้น
ซบัพระไวย)์ หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

320,000 320,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 6 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายบา้น
นายวิชานนท ์บุตรดี) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

81,000 81,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 8 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็ (ซอยบา้นนายดีเลิศ ช่างคูณ) 
บา้นหองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

295,000 295,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 9 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายบา้น
นางจนัทร์ใส  ยิม้เส่ียม) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

133,000 133,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 10 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายท่าตะ
คู) หมูท่ี่ 4 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

367,000 367,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 11 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นสร้างแว ้(สายขา้งศูนยก์าร
เรียนรู้ ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 12 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นซบัพระไวย ์(สายบา้นซบั
พระไวยไ์ปบา้นซบัม่วง) หมูท่ี่ 6 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 13 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง (สายบา้นโนนม่วง
ไปโนนจาน) หมูท่ี่ 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 14 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง (ซอยไปบา้นนาย
วลัลภ  พิลาลี) หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

222,000 222,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 15 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นซบัม่วง (สายขา้งโรงเรียน
บา้นซบัม่วงไปบ่อขยะต าบลนาเสียว) หมู่ท่ี 
8 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 16 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายนา
นางร าเรียง  บุญโยธา) หมูท่ี่ 9 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

423,000 423,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 17 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (ซอยนา
เจริญ) หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

500,000 500,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 18 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายโสกดินแดง) 
หมู่ท่ี 11 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

240,000 240,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 19 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายหลงัป้ัม ปตท.) 
หมู่ท่ี 11 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 20 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็ ช่วงท่ี 1 (สายหนา้บา้นนาง
สงวน) ช่วงท่ี 2 (จากหนา้บา้นนายระนอง
ถึงบา้นนายจรูญ) บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

520,000 - 520,000 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 21 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
(บริเวณศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองหญา้
รังกา) ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

1,600,000 - 1,600,000 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 22 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยงานดา้นการเกษตร 54,000 
(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 

54,000 - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะอื่น ๆ 150,000 
(โอนเพ่ิม 1,030,000) 

1,040,622 139,378 85 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 ค่าจา้งเหมาบริการคนท าความสะอาด 
จ านวน 1 อตัรา 

108,000 108,000 - 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 ค่าจา้งเหมาบริการงานประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 1 อตัรา 

108,000 45,000 63,000 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 รายจ่ายเก่ียวกบัรับรองและพิธีการ 80,000 64,275 15,725 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
5 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 71,622 78,378 87 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 

300,000 
(โอนลด 300,000) 

- 
 

- 87 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงมาลา 10,000 - 10,000 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

9 โครงการคลองสวยน ้าใสร่วมใจก าจดั
วชัพืช 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

11 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

30,000 30,000 - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

12 โครงการจดังานสร้างความรักความสามคัคี
ของชุมชนปกป้อง สถาบนัชาติ ศาสนา 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

13 โครงการจดัท าประเมินผลความพึงพอใจ 20,000 
(โอนลด 20,000) 

- - 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

14 โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ 

15,000 - 15,000 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

15 โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

30,000 18,535 11,465 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

16 โครงการประชุมสภา อบต.โพนทองสัญจร 10,000 
(โอนลด 10,000) 

- - 91 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

17 โครงการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 91 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

18 โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดบั
พ้ืนท่ี (จดัท าจดหมายข่าว) 

30,000 - 30,000 92 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

19 โครงการ อบต.โพนทองพบประชาชน 20,000 - 20,000 92 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
20 โครงการอบรมดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 350,000 

(โอนลด 350,000) 
- - 93 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

21 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 

12,000 9,175 2,825 93 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

22 ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสาตร์พระราชาพฒันาสู่
ความยัง่ยืน 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 94 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 
(โอนเพ่ิม 80,000) 

268,347.77 11,652.23 94 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 120,000 18,000 102,000 103 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 
25 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 - 40,000 103 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 
26 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 
50,000 - 50,000 104 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 950 49,050 104 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 228,000 190,000 38,000 111 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

29 โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภยัพิบติั 150,000 
(โอนลด 150,000) 

- - 111 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

30 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพและศึกษาดู
งาน อปพร. ต าบลโพนทอง 

100,000 
(โอนเพ่ิม 130,025)                         

228,725 1,300 112 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

31 โครงการลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

90,000 89,986 14 112 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

32 โครงการอบรมเครือข่ายเด็กจมน ้า 30,000 - 30,000 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

33 โครงการอบรมเยาวชน/กลุ่มเส่ียง ให้
ห่างไกลยาเสพติด 

40,000 - 40,000 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

34 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 
(โอนเพ่ิม 20,000) 

120,000 
(โอนลด 60,025) 

20,102 39,872 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งออกแบบ  200,000 62,720 137,280 153 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 105,000 

(โอนเพ่ิม 53,000) 
108,428 49,572 154 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

3 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 
(โอนลด 14,000) 

- 36,000 155 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

4 โครงการจดัการน ้าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน ้าใตดิ้น) 

50,000 - 50,000 155 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

5 โครงการอบรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
,พ.ร.บ.ขดุดินและถมดิน   

30,000 - 30,000 156 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 345,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

274,794 120,206 157 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ /กจิกรรม  

ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

7 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาชา
ชยัภูมิ 

200,000 
(โอนเพ่ิม 30,000) 

230,000 
(โอนลด 200,000) 

- 30,000 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
ชยัภูมิ 

400,000 329,369.14 70,630.86 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

9 ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยงานดา้นก าจดัขยะ 102,000 - 102,000 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.8.แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม  248,200 140,978 107,222 174 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 9,400 600 174 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

3 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 15,505,200 
(โอนลด 1,642,205) 

12,698,800 1,164,195 175 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 เบ้ียยงัชีพคนพิการ 8,820,000 
(โอนลด 237,010,) 

5,626,800 2,956,190 175 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 126,000 95,500 30,500 176 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 ส ารองจ่าย 300,000 
(โอนเพ่ิม 250,000) 

453,089.60 96,910.40 176 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลโพนทอง 

150,000 150,000 - 177 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการทอ้งถ่ิน (กบท.) 

199,105 
(โอนเพ่ิม 199,105) 

398,210 - 177 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

9 เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า 56,695 56,69.84 0.16 178 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
10 เงินช่วยพิเศษ 132,840 

(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 
132,840 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาบริการคนขบัรถ 57,000 
(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 

57,000 
 

-  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

2 ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อดูแลความเรียบร้อย
บริเวณโรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 

102,000 
(โอนลด 57,000) 

8,500 36,500 119 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 138,000 
(โอนลด 74,000) 

5,605 58,395 119 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

4 รายจ่ายเก่ียวกบัค่ารับรองและพิธีการ 20,000 - 20,000 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

5 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

70,950 27,090 43,860 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

6 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน(โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

10,800 8,700 2,100 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

7 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (ศพด.ต าบลโพน
ทอง) 

49,500 18,900 30,600 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

8 ค่าจดัการเรียนการสอน   (รายหวั) 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 

61,200 49,300 11,900 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

9 ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหวั) (ศพด.ต าบลโพนทอง) 

280,500 222,700 57,800 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 ค่าจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(รร.
อนุบาลอบต.โพนทอง) 

15,480 12,470 3,010 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

11 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 
(โอนลด 80,000) 

- - 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

12 ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาของ (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

20,000 - 20,000 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

13 ค่าใชจ้่ายพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน
ในสังกดั อปท. 

9,000 - 9,000 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

14 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (รร.
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

50,000 - 50,000 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

15 ค่าใชจ้่ายในโครงการเรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

16 ค่าหนงัสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

7,200 5,800 1,400 124 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

17 ค่าหนงัสือเรียน (ศพด. ต าบลโพนทอง) 33,000 12,600 20,400 124 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

18 ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลต าบลโพน
ทอง) 

7,200 5,800 1,400 125 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

19 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง) 33,000 12,600 20,400 125 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

20 โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาในระหว่าง
ปิดภาคเรียน 

40,000 - 40,000 126 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

21 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษา 

40,000 - 40,000 126 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

50,000 
 

- 50,000 
 

127 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

23 โครงการอบรมและศึกษาดูงานบคุลากร
ทางการศึกษากองการศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง 

50,000 - 50,000 127 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 
(โอนเพ่ิม 130,000) 

35,639.07 144,360.93 128 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
 

25 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,312,000 1,304,000 8,000 138 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

26 ค่าจา้งเหมาการประกอบอาหารกลางวนัให้
เด็ก ศพด.นางเมง้ 

254,800 200,340 54,460 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

27 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก ศพด.โพนทอง 

308,700 236,940 71,760 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

28 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก ศพด.หนองหญา้รังกา 

245,000 163,200 81,800 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

29 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 

144,000 128,240 15,760     136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

150,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

200,000 - 166 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น
กีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

100,000 - 100,000 167 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

3 โครงการประเพณีสงกรานตต์ าบลโพนทอง  20,000 - 20,000 167 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
4 โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาล

เจา้พ่อพญาแล 
100,000 

(โอนลด 100,000) 
- - 168 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
โพนทอง  

25,000 
(โอนลด 24,000) 

- 1,000 168 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

6 งานเจา้พ่อพญาแล 60,000 
(โอนลด 50,000) 

- 10,000 169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

7 โครงการประเพณีท าขวญัขา้วต าบลโพน
ทอง 

20,000   169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

8 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด 35,000   169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
9 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น

ยาเสพติด 
150,000 

(โอนเพ่ิม 50,000) 
200,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

150,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

200,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 102,000 
 

101,500 500 142 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 โครงการควบคุมป้องกนัและก าจดัโรคพิษ
สุนขับา้ 

50,000 49,420 580 142 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะจากตน้
ทางในชุมชน 

30,000 29,182 818 143 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 

30,000 - 30,000 143 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

50,000 49,992 8 144 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(To be number one) 

100,000 92,675 7,35 144 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็ก 

80,000 50,082 29,918 145 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพการ
บริหารจดัการขยะในชุมชนต าบลโพนทอง 

50,000 - 50,000 145 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมและเพ่ิมพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ดา้นสุขภาพในชุมชน 

30,000 
 

- 30,000 
 

146 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

10 โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 20,000 
(โอนลด 20,000) 

- - 146 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

30,000 - 30,000 163 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 50,000 
(โอนเพ่ิม 10,000) 

57,000 3,000 164 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาเด็กและ
เยาวชน 

30,000 - 30,000 164 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาสตรี 50,000 47,800 2,200 165 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนแผนชุมชน 6,000 5,000 1,000 165 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน 30,000 30,000 - 166 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
6.1.แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจดังานส่งเสริมเกษตรอนิทรียง์าน
อาชีพต าบลโพนทอง 

30,000 - 30,000 171 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 23,005 6,995 171 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว ์ 50,000 39,800 10,200 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ ยพืชสดเพื่อ
ปรับปรุงดิน 

30,000 30,000 - 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพการเล้ียงโค 50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการทอ้งถ่ินสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000 41,000 9,000 173 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

 


