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ค ำน ำ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 
 การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด  จะต้องมีแผนเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน  การจัดท าแผนการด าเนินงานจึงเป็นการก าหนดแผนการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดม  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2557 เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่ างเป็นระบบ
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ เป็นแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวบรวม แผนงาน /
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ



 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนด าเนินงานถือได้
ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลของการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548  ซึ่งแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดม เป็นแผนพัฒนาที่แสดงการน าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน / โครงการ กิจกรรมการ
พัฒนา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ท าการรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์และบูรณาการในภาพรวมของต าบลเพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การให้บริการเชิงบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาลมา
แปลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม ท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการและท าให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

1.  วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 1.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ประจ าปีงบประมาณ 

2.เพื่อให้การด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
3.เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

2. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนด าเนินงาน  หมายถึง  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงราย 

ละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น  ซึ่งการจัดท าแผนด าเนินการมีข้ันตอนการจัดท าดังนี้  
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ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลโครงการ /  กิจกรรมที่จะมี 

การด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่   โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติการอ าเภอแบบ
บูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน 2  ส่วน  ได้แก่ 



 
ส่วนที่ 1   บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนด ำเนินงำน 
-  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานที่จัดท าเสร็จแล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
-   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้ 
-  การประกาศแผนด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้จัดท าประกาศขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลดม เรื่อง ประกาศใช้แผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลดม ประจ าปีงบประมาณ 2556   
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ระยะเวลำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะได้

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดท าแผนด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
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นั้น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิหาสกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,…….) 
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานของท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ 

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วย 

ราชการส่วนราชการ ส่วยภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงานที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ 
2. เป็นเอกสารที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ 



 
แสดงถึงการด าเนินงานจริง 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาต าบลและทราบถึง 
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆในพ้ืนที่ 

4.เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี 
องค์การบริหารส่วนต าบล และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6. เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบล และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า
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ส่วนที่  3 
กำรติดตำมและประเมนิผล 

****************** 

1. องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ได้แก่  คณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลการน าเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ 

ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
2. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
  1.  การติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดม โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนด าเนินโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่    ทั้งในขณะ
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  และหลังสิ้นสุดโครงการ  เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือประเมิน
ว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่  ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการ
ด าเนินงานเพื่อตัดสินว่าควรจะขยาย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุดโครงการ หรือด าเนินการต่อไป 
  2.  จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมในแต่ละปีให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความเป็นจริง  โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมทั้ง  8  ด้าน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารประชาชน 
  การติดตามและประเมินผล  ก าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน  โดยให้มีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน  3  ระดับ  คือ 
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  ผลงาน  ได้แก่  สิ่งที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา  ความต้องการตามเป้าหมาย
ของงาน/โครงการ  
  ผลลัพธ์  ได้แก่  ผลที่ตามมา  ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความส าเร็จของงานที่เกิดข้ึน 
  ผลกระทบ ได้แก่  การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง  ซึ่งเป็น
ผลทางบวกและลบ  เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  เช่นยกเลิกหรือด าเนินการต่อไป 



 
  ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจ าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลดม  ดังนี้ 
  องค์กรให้ค ำปรึกษำกำรติดตำมประเมินผล 
   -  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
   -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  องค์กรที่มีสวนร่วมในกำรติดตำมประเมินผล 
   สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  ได้แก่ ภาครัฐ  เอกชน  
สถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า 
   -  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้น ากรอบแนวคิดตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาประจ าปี  ไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
   -  สภาพการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบหรือไม่ 
   -  ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ 
   -  ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้านหรือไม่ 
3.  ระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึน
จริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และประเมินผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  แล้วรายงานผลการประเมินและเสนอ
ความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วนั 
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บทที่  1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดมให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบั ติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลดมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  ๓ 

 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดม ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน



  ๔ 

 

ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดมโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
อปท. 

ธันวาคม 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในต าบลดมทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลดมมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดมในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพราะว่ามีความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   
 



  ๖ 

 

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลดม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.2 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดมแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดมเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที ่2 
แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพฒันำท้องถิ่น 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้จัดท าแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
แบบประเมิน และแบบติดตาม ดังนี้ 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
     
     
 
 

 

 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
 

แบบประเมินผลแผน 
 

แบบติดตามแผนฯ 
 

แบบที่  2 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
29  มกราคม  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.3/ว 5797  ลงวันที่   10  
ตุลาคม  2559 และตามคู่มือการ
ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น โดยกรมส่ งเสริมการ
ป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ร่ ว ม กั บ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  
e-plan  (www.dla.go.th)   

 
 

แบบที่  3/1 
การประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

แบบที่  1 
การประเมินการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. 
 

 

แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงาน  ของ  

อปท. ในภาพรวม 
 

แบบที่  3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  

ของ  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

http://www.dla.go.th/


  ๙ 

 

แบบรำยงำนแบบท่ี 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแบบ  
    แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร  
 
ประโยชน์  
     เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล  และส่งมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
  
ระยะเวลำในกำรติดตำมผล  
    แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
  
องค์ประกอบของแบบ  
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 
ข้อ และ ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ด าเนินการ /ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมิน หรือช่วยก ากับนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 

 
แบบที่  1  แบบช่วยก ำกบักำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค ำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม อ ำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

 

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมิน
สถานภาพ 
ของท้องถิ่น 

 
 

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

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



๑๑ 

 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
................................................................................................................................................ 

 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม  
    "พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์" 
  

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 



๑๒ 
 

ง. การวางแผน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
      องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  13 
กุมภาพันธ์ 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้าน
พฒันาเศรษฐกิจ 

18 1,940,800.00 18 1,940,800.00 18 1,940,800.00 21 5,580,800.00 21 5,580,800.00 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้าน
การส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตและพฒันาสังคม 

5 2,570,000.00 8 3,120,000.00 26 18,704,800.00 27 18,544,800.00 30 19,344,800.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้าน
พฒันาการท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0.00 4 115,030,000.00 6 116,580,000.00 6 116,580,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้าน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 

0 0.00 0 0.00 36 57,800,000.00 43 61,200,000.00 45 61,600,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 
พฒันาการคมนาคม
และสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

0 0.00 0 0.00 178 195,256,850.00 267 418,757,200.00 240 419,552,500.00 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

0 0.00 0 0.00 41 1,790,000.00 41 1,790,000.00 41 1,790,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

0 0.00 0 0.00 26 8,074,000.00 42 12,374,000.00 42 12,424,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 6 520,000.00 6 520,000.00 6 520,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พฒันาบคุลากร และ
การบริการประชาชน 

0 0.00 0 0.00 16 13,120,000.00 19 14,780,000.00 19 14,780,000.00 

รวม 23 4,510,800.00 26 5,060,800.00 351 412,236,450.00 472 650,126,800.00 450 652,172,100.00 



๑๓ 
 

สรุปเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ - -  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสังคม 

5 14,505,800  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว - -  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  า 5 311,800  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการ
คมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

37 9,148,700  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - -  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
การกีฬา 

6 4,861,203.08  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบรหิารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

- -  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบรหิารงาน  การพัฒนา
บุคลากร และการบริการประชาชน 

4 396,968.50  

รวม 57 29,225,471.58  
 



๑๔ 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 81 
โครงการ งบประมาณ 26,757,048.00บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 13 17,529,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านพัฒนาการท่องเท่ียว - - 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  า 1 0.00 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

34 3,658,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 1 25,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 21 

 
4,988,750.00 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ด้านการบริหารจดัการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     

3 120,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

6 970,000.00 

รวม 81 26,757,048.00 
 



15

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชด าริ) เงินตามข้อบัญญัติ 20,000            

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ เงินตามข้อบัญญัติ 40,000            

60,000           

3 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 12,000,000     

4 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 5,000,000       

5 โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 60,000            

6 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

7 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เงินตามข้อบัญญัติ 45,000            

8 โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมต าบลดม เงินตามข้อบัญญัติ 20,000            

9 โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน เงินตามข้อบัญญัติ 20,000            

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินตามข้อบัญญัติ 35,000            

11 โครงการอบต. ...ย้ิมเคล่ือนท่ี ร่วมกับ อ าเภอ...ย้ิม เคล่ือนท่ี เงินตามข้อบัญญัติ 15,000            

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

               ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดมและเงินนอกงบประมาณ มีดังน้ี

หมายเหตุ
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

15



16

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

12 โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เงินตามข้อบัญญัติ 4,000              

13 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เงินตามข้อบัญญัติ 140,000          

15 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เงินตามข้อบัญญัติ 70,000            

17,609,000     

16 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 เงินตามข้อบัญญัติ 22,000            

17 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 เงินตามข้อบัญญัติ 57,000            

18 โครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 เงินสะสม 198,000          

19 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 เงินตามข้อบัญญัติ 26,000            

20 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 11 เงินตามข้อบัญญัติ 12,000            

21 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 12 เงินตามข้อบัญญัติ 48,000            

363,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม (ต่อ)

16



17

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ท่ี 1 สายบ้านนายเบา  ช่ือบาน ต าบลดม อ าเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 380,000          

23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ท่ี 1 สายบ้านนางดลฤทัย  อกอุ่น ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          

24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนางกูล  หลักแหลม ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 134,000          

25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนางรัตนา วงษ์มี ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 215,000          

26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนายจ านุม  ทิศมี ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          

27
โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2  สายศาลปู่ตาบ้านภูมิคดี    ต าบลดม  อ าเภอสังขะ       
จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 100,000          

28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 สายบ้านนายเสียง  วงศ์รุจิ - บ้านนายอุทัย บุรี
แสง ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          

29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 สายบ้านน า สวายงาม ต าบลดม อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 76,000            

30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสนบ  หมู่ท่ี 3  สายหน้าบ้านนายกิตติชัย  อินทจักร-         
บ้านนายทูล แก้วสว่าง    ต าบลดม   อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 109,000          

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

17



18

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

31
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสนบ หมู่ท่ี 3  สายนานายไผ่  ท่ีดี- นายไพศาล  พานิกุล ต าบลดม         
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 205,000          

32 โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินตามข้อบัญญัติ 200,000          

33 โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 สายไร่ นางนันทา ท่ีดี ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินตามข้อบัญญัติ 200,000          

34
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ท่ี 4  สายสามแยกป้ัมน้ ามัน - บ้านนางราตรี แอกทอง 
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          

35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 5 สายบ้านนายสวัสด์ิ  ศรีเจริญ ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 310,000          

36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโปน  หมู่ท่ี 5  สายบ้านนายค าศรี   สิงห์ชัย ต าบลดม  
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          

37
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ท่ี 5 สายบ้านภูมิโปน - บ้านหนองหลวง ต าบลดม อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 500,000          

38 โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ท่ี 5 สายบ้านนางสบี  ราชรักษ์ ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

39
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ท่ี 6 สายหน้าโรงเรียนศรีมงคล - สายบ้าน นางบัว
ลา สินสาม ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          

40
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน  บ้านซีจรูก  หมู่ท่ี 6  ต าบลดม  
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 500,000          

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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19

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

41
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ท่ี 7 สายบ้านสุธี  แซ่ต้ัง ต าบลดม อ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 336,000          

42
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ท่ี 7  สายบ้านนายสมพร  สมานอยู่ - วัดแสน
อุดมสุข ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          

43
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ท่ี 8 สายบ้านนางบัวแก้ว ศรีสม ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 250,000          

44
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ท่ี 8 สายบ้านนายเกษม  สาธร ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 118,000          

45
โครงการเสริมดินลงหินคลุก  บ้านภูมิขนุน  หมู่ท่ี 8  สายบ้านภูมิขุนน-บ้านศาลาสามัคคี   ต าบลบ้านชบ  
อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 200,000          

46
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 สายบ้านนายปุด  ยวนจิต ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          

47
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโพธ์ิ  หมู่ท่ี 9  สายศาลปู่ตา  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 250,000          

48 โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 ต าบลดม  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินสะสม 150,000          

49
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายบ้านนายย้ิม  เครือลัดดา ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 90,000            

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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20

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

50
โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายคันคลองจากบ้านสันติสุข ม.10 - บ้านสตึง ม.4 ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 260,000          

51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายบ้านนายเกย  ท่ีดี ต าบลดม  อ าเภอ
สังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 57,000            

52
โครงการลงหินคลุก  บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี 10  สายบ้านนางเรียง  ทนทอง  ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

เงินสะสม 10,000            

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี 10  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ เงินสะสม 330,000          

54
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม  หมู่ท่ี 11     
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 500,000          

55
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สายบ้านนางพร  สาระ ต าบลดม   
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 32,000            

56
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สายบ้านนายรัน  ย่ิงหาญ ต าบลดม   
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 313,000          

57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 12  สายบ้านนายบอน  ตระกูลศรี -     
บ้านนายบุญทัน  บุญทูล  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 229,000          

58
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 12  ซอยบ้านนายทะนงศักด์ิ   เหล่าดี  ต าบลดม           
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 206,000          

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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21

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

59
โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ า  บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สายหน้าบ้านนางเลน   
แหวนวงษ์    ต าบลดม   อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 82,000            

9,492,000       

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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22

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

60
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เงินตามข้อบัญญัติ 25,000            

25,000           

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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23

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินตามข้อบัญญัติ 1,510,250       

62 โครงการอาหารเสริม(นม) เงินตามข้อบัญญัติ 1,532,960       

63 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เงินตามข้อบัญญัติ 40,000            

64 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินตามข้อบัญญัติ 2,520,000       

65 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมบ้านเรา) เงินตามข้อบัญญัติ 50,000            

66 โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานปราสาทภูมิโปน เงินตามข้อบัญญัติ 400,000          

67 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

68 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ดมคัพ เงินตามข้อบัญญัติ 290,000          

69 อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เงินตามข้อบัญญัติ 15,000            

70 อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

71 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

72 อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และพ้ืนบ้าน เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

73 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เงินตามข้อบัญญัติ 15,000            

74 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เงินตามข้อบัญญัติ 30,000            

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา
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24

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

75 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เงินตามข้อบัญญัติ 24,000            

76
โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีวันพระคุณร าลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะบูชาศาลหลักเมืองและพิธี
ขอ ขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ

เงินตามข้อบัญญัติ 50,000            

77 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินตามข้อบัญญัติ 15,000            

78 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินตามข้อบัญญัติ 15,000            

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง หมู่ท่ี 4 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินตามข้อบัญญัติ 144,000          

80 โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ เงินตามข้อบัญญัติ 50,000            

6,831,210      

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา (ต่อ)
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25

แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

81 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาน้ าจืดสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

82 โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

83 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

120,000         

84 โครงการเลือกต้ัง เงินตามข้อบัญญัติ 500,000          

85 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เงินตามข้อบัญญัติ 10,000            

86 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล จริยธรรม เงินตามข้อบัญญัติ 20,000            

87 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          

88 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เงินตามข้อบัญญัติ 25,000            

655,000         

   35,155,210    

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
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แหล่งท่ีมา  จ านวน

งบประมาณ  งบประมาณ
หมายเหตุ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

23 11,269,120

4 3,640,000

4 1,265,000

1 40,000

3 250,000

8 620,000

43 17,084,120     
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30

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65

1 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 12,000,000          10,511,400.00        1,488,600

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 5,000,000           3,886,400.00        1,113,600

3 โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 60,000                     53,500.00               6,500

4 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินตามข้อบัญญัติ 100,000          54,500.00                     45,500

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เงินตามข้อบัญญัติ 140,000          20,680.00                   119,320

17,160,000    14,505,800.00     2,654,200      

             ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดการเบิกจ่าย ต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

30



31

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 เงินตามข้อบัญญัติ 22,000            21,000.00         1,000              

2 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 เงินตามข้อบัญญัติ 57,000            56,000.00         1,000              

3 โครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 เงินสะสม 198,000          198,000.00       -                  

4 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 เงินตามข้อบัญญัติ 26,000            25,800.00         200                 

5 โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านเทพอุดม หมู่ท่ี 11 เงินตามข้อบัญญัติ 12,000            11,000.00         1,000              

315,000         311,800.00     3,200             

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
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32

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ท่ี 1 สายบ้านนายเบา  ช่ืนบาน
 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 380,000                 376,000.00               4,000

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ท่ี 1 สายบ้านนางดลฤทัย  อก
อุ่น ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          396,000.00                     4,000

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนางกูล  หลัก
แหลม ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 134,000                 133,000.00               1,000

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนางรัตนา วงษ์
มี ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 215,000          214,000.00                     1,000

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2 สายบ้านนายจ านุม  
ทิศมี ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000          396,000.00                     4,000

6
โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ท่ี 2  สายศาลปู่ตา ต าบลดม  อ าเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 100,000          99,000.00                       1,000

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 สายบ้านนายเสียง  วงศ์
รุจิ - บ้านนายอุทัย บุรีแสง ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          347,000.00                     3,000

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ท่ี 3 สายบ้านนายน า สวาย
งาม ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 76,000            75,000.00                       1,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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33

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ท่ี 3  สายหน้าบ้านนายกิตติ
ชัย  อินทจักร- บ้านนายทูล แก้วสว่าง ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 109,000          108,000.00                     1,000

10
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสนบ หมู่ท่ี 3  สายนานายไผ่  ท่ีดี- นายไพศาล  พานิกุล
 ต าบลดม  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 205,000                 203,000.00               2,000

11 โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เงินตามข้อบัญญัติ 200,000                 199,000.00               1,000

12
โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ท่ี 4 สายไร่ นางนันทา ท่ีดี ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 200,000                 198,000.00               2,000

13
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ท่ี 4  สายสามแยกป้ัมน้ ามัน - 
บ้านนางราตรี แอกทอง ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000                 396,000.00               4,000

14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ท่ี 5 สายบ้านนายสวัสด์ิ  
ศรีเจริญ ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 310,000                 307,000.00               3,000

15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโปน  หมู่ท่ี 5  สายบ้านนายค าศรี  
 สิงห์ชัย ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000                 396,000.00               4,000

16
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ท่ี 5 สายบ้านภูมิโปน - บ้านหนองหลวง 
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 500,000                 495,000.00               5,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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34

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

17
โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ท่ี 5 สายบ้านนางสบี  ราชรักษ์ ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 100,000                   98,500.00               1,500

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ท่ี 6 สายหน้าโรงเรียนศรี
มงคล - สายบ้าน นางบัวลา สินสาม ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          348,500.00                     1,500

19
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน               
 บ้านซีจรูกหมู่ท่ี 6  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 500,000          495,000.00                     5,000

20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ท่ี 7 สายบ้านนายสุธี    
แซ่ต้ัง ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 336,000          333,000.00                     3,000

21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ท่ี 7  สายบ้านนายสมพร 
 สมานอยู่ - วัดแสนอุดมสุข ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 400,000                 396,000.00               4,000

22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ท่ี 8 สายบ้านนายเกษม  
สาธร ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 118,000          117,000.00                     1,000

23
โครงการเสริมดินลงหินคลุก  บ้านภูมิขนุน  หมู่ท่ี 8  สายบ้านภูมิขุนน-บ้านศาลา
สามัคคี   ต าบลบ้านชบ  อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 200,000          198,000.00                     2,000

24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 สายบ้านนายปุด  ยวน
จิต ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 350,000          346,000.00       4,000              

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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35

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโพธ์ิ  หมู่ท่ี 9  สายศาลปู่ตา  
ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 250,000          247,000.00       3,000              

26
โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 ต าบลดม  อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 150,000          148,000.00       2,000              

27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายบ้านนายย้ิม  
เครือลัดดา ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 90,000            89,000.00         1,000              

28
โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายคันคลองจากบ้านสันติสุข ม.10 - 
บ้านสตึง ม.4 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 260,000          257,000.00       3,000              

29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 10 สายบ้านนายเกย  ท่ี
ดี ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 57,000            56,000.00                       1,000

30
โครงการลงหินคลุก  บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี 10  สายบ้านนางเรียง  ทนทอง  ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 10,000            9,000.00                         1,000

31
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี 10  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ 
 จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 330,000          327,000.00                     3,000

32
โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพ
อุดม  หมู่ท่ี 11  ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 500,000          495,000.00                     5,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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36

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

33
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สายบ้านนางพร 
 สาระ ต าบลดม   อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 32,000            31,700.00         300                 

34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สายบ้านนายรัน 
 ย่ิงหาญ ต าบลดม   อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 313,000          310,000.00       3,000              

35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 12  สายบ้านนายบอน
  ตระกูลศรี - บ้านนายบุญทัน  บุญทูล  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 229,000          226,000.00       3,000              

36
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ท่ี 12  ซอยบ้านนายทะนงศักด์ิ   เหล่าดี 
 ต าบลดม อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 206,000          203,000.00       3,000              

37
โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ า  บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ท่ี 12  สาย
หน้าบ้านนางเลน   แหวนวงษ์    ต าบลดม   อ าเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์

เงินสะสม 82,000            81,000.00                       1,000

9,242,000      9,149,700.00   92,300           

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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37

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินตามข้อบัญญัติ 1,510,250           1,192,280.00           317,970

2 โครงการอาหารเสริม(นม) เงินตามข้อบัญญัติ 1,532,960           1,167,673.08           365,287

3 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินตามข้อบัญญัติ 2,520,000           2,310,000.00           210,000

4 โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานปราสาทภูมิโปน เงินตามข้อบัญญัติ 400,000                   41,250.00           158,750 โอนลด 
200,000.-

5
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง หมู่ท่ี 4 ต าบลดม อ าเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร์

เงินตามข้อบัญญัติ 144,000                 143,000.00               1,000

6 โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ เงินตามข้อบัญญัติ 50,000                       7,000.00             43,000

6,157,210      4,861,203.08   1,096,007      

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา
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แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ

1 โครงการเลือกต้ัง เงินตามข้อบัญญัติ 510,000          296,793.50       9,504.50         โอนลด
203,702.-

2 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เงินตามข้อบัญญัติ 10,000                       6,820.00 3,180              

3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ประมวล จริยธรรม

เงินตามข้อบัญญัติ 20,000                       8,355.00 11,645            

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เงินตามข้อบัญญัติ 100,000                   85,000.00 15,000            

640,000         396,968.50      39,330           

33,514,210      29,225,471.58     3,885,036       

หมายเหตุ  ยอดเบิกจ่าย ณ  1  ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน 2565

2) รวมค่าใช้จ่ายท่ีได้ด าเนินโครงการท้ังส้ิน จ านวน 29,225,471.58   บาท

1) รวมโครงการท่ีได้ด าเนินงานในช่วงไตรมาส วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  จ านวน 57 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน  
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แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี โครงการ
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28,820.00              40,000.00            11,180.00                  

13,837,330.00       14,408,200.00     382,470.00                
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527,363.20            540,000.00          12,636.80                  

4,993,394.00         5,729,690.00        810,872.00                

181,090.00            369,000.00          187,910.00                

19,567,997.20      21,086,890.00     1,405,068.80             
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17,249,000

3,850,000

60,100,000

100,288,200

3,000,000

14,854,000

730,000

16,160,000
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แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65

1 รถบรรทุก (ดีเซล)
เงินตามข้อบัญญัติ 

(โอนมาต้ังจ่าย)
850,000                          849,000 1,000              

850,000            849,000              1,000              

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
เงินตามข้อบัญญัติ
(โอนมาต้ังจ่าย)

22,800                               22,800 -                  

22,800              22,800                 -                  

กองคลัง

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี รายการ หมายเหตุ

รายละเอียดการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ของแต่ละส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดม ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุท่ี รายการ

1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ส านักปลัด 
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แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี รายการ

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65

1
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว)

เงินตามข้อบัญญัติ 
(โอนมาต้ังจ่าย)

22,000              22,000                 -                  

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เงินตามข้อบัญญัติ 

(โอนมาต้ังจ่าย)
7,500                6,060                   1,440              

29,500              28,060                 1,440              

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
เงินตามข้อบัญญัติ 

(โอนมาต้ังจ่าย)
12,000              11,500                 500                 

12,000              11,500                 500                 

914,300           911,360             2,940             

หมายเหตุ  ยอดเบิกจ่าย ณ  1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565

2) รวมค่าใช้จ่ายท่ีได้ด าเนินการท้ังส้ิน จ านวน 911,360.00            บาท

1) รวมครุภัณฑ์ท่ีได้ด าเนินงานในช่วงไตรมาส วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  จ านวน 5 รายการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี รายการ หมายเหตุ

2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ท่ี รายการ หมายเหตุ
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42

แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี รายการ
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แหล่งท่ีมา  จ านวน  เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณ  งบประมาณ 1 ต.ต. 64 - 30 ก.ย. 65  ณ 30 ก.ย.65
หมายเหตุท่ี รายการ
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14 
 

สรุปเบิกจ่ายครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2565 

  
ยุทธศาสตร ์ จ านวน เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 849,000.00  
2) ครุภณัฑส์ านักงาน 1 22,800.00  
3) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 2 28,060.00  
4) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1 11,500.00  

รวม 5 911,360.00  
 



45 
 



45 
 

อบต.ดม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 27 ,787 ,757 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 85 
โครงการ จ านวนเงิน 27,785,977 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 1 6,880.00 1 6,880.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาสังคม 

7 13,428,972.00 7 13,428,972.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 1 198,500.00 1 198,500.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

1 225,000.00 1 225,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

48 11,273,500.00 48 11,272,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

9 60,000.00 9 60,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและการกีฬา 

12 2,145,105.00 12 2,145,105.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบรหิารงาน  การ
พัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 

6 449,800.00 6 449,520.00 

รวม 85 27,787,757.00 85 27,785,977.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.ดม 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 

12 1,565,000.00 2 100,000.00 1 6,880.00 1 6,880.00 1 6,880.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาสังคม 

23 17,844,000.00 13 14,154,350.00 7 13,428,972.0
0 

7 13,428,972.00 7 13,428,972.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
พัฒนาการท่องเท่ียว 

10 2,150,000.00 2 291,000.00 1 198,500.00 1 198,500.00 1 198,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

147 192,875,000.00 1 226,000.00 1 225,000.00 1 225,000.00 1 225,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

220 378,627,950.00 48 11,339,000.00 48 11,273,500.0
0 

48 11,272,000.00 47 10,973,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

44 1,637,000.00 37 270,000.00 9 60,000.00 9 60,000.00 9 60,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

34 8,899,000.00 18 6,149,798.00 12 2,145,105.00 12 2,145,105.00 12 2,145,105.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     

6 340,000.00 3 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน  การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการประชาชน 

24 15,242,000.00 8 1,380,000.00 6 449,800.00 6 449,520.00 5 429,800.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการคมนาคมและ…

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์…

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการ…

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด้าเนินการ
ทั งหมด

0.00 200,000,000.00 400,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการคมนาคม…

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์…

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และ…

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด้าเนินการ
ทั งหมด
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ช. ผลการด าเนินงาน 
         องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินการโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1  
ตุลาคม 261 ถึง 30 กันยายน 2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เบิกจ่าย 6,880 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  21,480 บาท  

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ โดยโครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแต่งผ้าโดยการผูกผ้า 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเทคนิคการจัดแต่งผ้าโดยการผูกผ้าในรูปแบบต่างๆได้ 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรมรู้จักเทคนิคการจัดแต่งผ้าโดยการผูกผ้าใน
รูปแบบต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลดมจัดขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
1.  โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 9,470,800 บาท  
เบิกจ่าย 9,465,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,100 บาท  
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาย
รัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 4,000,000 บาท  
เบิกจ่าย 3,832,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 8,000 บาท โอนลดงบประมาณ 160,000 บาท 
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบาย
รัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 48,000 บาท  
เบิกจ่าย 48,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
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4. โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมต าบลดม 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เบิกจ่าย 8,520 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  21,480 บาท  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ 
 โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รับทราบข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็น
กรอบข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดมให้สอด 
คล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งสามารถน าโครงการต่างๆ 
ไปด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 3. เพ่ือบูรณาการในการบริหารงานราชการของทุกฝ่ายให้ประสานสอดคล้องกัน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประชาชนเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นก าหนดทิศทางและกรอบ
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมต่อไป 
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 11,930 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  128,070 บาท  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ 
 โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ   
 1. เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 2. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 
 4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว     

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วง
เทศกาลส าคัญ ประจ าปี  ๒๕62 ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  โดยได้ ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน  ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดม จ านวน 12 จุด สามารถลดอุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดมทั้ง  
12 หมู่บ้าน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก
ประการ  และควรตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้มากกว่านี้ และในการตรวจจับใบขับขี่ ควรตั้งกลุ่มเป้าหมาย  คือ  กลุ่ม
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วัยรุ่น กลุ่มขับรถเร็วเป็นหลัก  และควรมีความยืดหยุ่นให้กับผู้สูงอายุบ้าง  เพราะว่าบางท่านก็มีธุระจ าเป็นต้องเดิน
ทางผ่านจุดตรวจ แต่ไม่มีใบขับขี่ แต่สวมหมวกนิรภัย ควรตักเตือนก็พอ เพราะวัตถุประสงค์คือการรณรงค์ปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 
6. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ 4,000 บาท เบิกจ่าย 1,050 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  2,950 บาท  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ 
 โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 
 1. เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขั้นตอนในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้านแผนชุมชน 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาท และหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ         

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประชาชนเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นก าหนดทิศทางและกรอบ
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงกระบวนการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้านแผนชุมชน เพ่ือ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดมต่อไป 
7. โครงการ อบต.ดม สร้างสุข สร้างรอยย้ิม 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ขนองชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตั้งไว้ 31,180 บาท เบิกจ่าย 31,180 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  - บาท  โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 

1. เพ่ือเป็นการให้บริการประชนชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ
ประชาชน ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 2. เพ่ือเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐและท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 3. เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากข้ึน 
 4. เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในด้านการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และ
เป็นการบูรณาการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการ
บริการที ่เน้นการด าเนินงานเชิงรุก คือ ต้องเข้าถึงประชาชนในท้องที่รับผิดชอบให้มากที่สุด โดยสร้างความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ขององค์การ (อบต.) และยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชนให้เกิดความสามัคคี
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ก่อให้เกิดพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานและบูรณาการท างานร่วมกัน ช่วยให้ท้องถิ่นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปซึ่งการ
ด าเนินการโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 
8. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ 26,550 บาท เบิกจ่าย 26,550 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  - บาท  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะท ากิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้สูงวัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตอนเอง 
4. เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ในแต่ละครอบครัว 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมอย่างดี พบปะท ากิจกรรมร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางองค์การบริหารส่วนต าบลดมจัดขึ้น  
7. โครงการหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท   

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้เบิกจ่ายเพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับทางสถานีต ารวจภูธรดม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สถานีต ารวจภูธรดมขอรับการอุดหนุนมา 

ปัญหาที่พบ คือ การรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานมาล่าช้า เอกสารแนบการเบิกจ่ายตาม
โครงการต้องครบทุกรายการ ควรเน้นให้สถานีต ารวจภูธรดมรายงานผลโครงการให้ครบและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 
8. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปราสาทภูมิโปน หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เบิกจ่าย 198,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งศึกษาให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
9. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์  

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 226,000 บาท เบิกจ่าย 225,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขัง 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านดม  สายบ้านดม-บ้านอาทัน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย 298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
11. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดม สายบ้านนายสนั่น  เติมทอง 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  200,000 บาท เบิกจ่าย  198,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดม 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  164,000 บาท เบิกจ่าย  163,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านนายจ านุม  ทิศมี 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย 298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
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ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านนางเปียน  เสียงแหลม 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 294,000 บาท 
เบิกจ่าย 291,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านนางกูล  หลักแหลม 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 350,000 บาท เบิกจ่าย 348,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
16. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านภูมิคดี ต าบลดม - บ้านทุ่งมะออม ต าบลชบ
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 288,000 บาท เบิกจ่าย 286,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านนายชัย  ปัดภัย 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 198,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ซอยโพธิ์ทอง 2 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 389,000 บาท 
เบิกจ่าย  387,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
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   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์  ตระกูลศิริ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 353,000 บาท เบิกจ่าย 351,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
20. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านสนบ สายบ้านสนบ - โคกประแนด 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 198,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายช่วย  เสกงามไปบ้านอาทัน 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย 298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสือน  ยิ่งหาญ 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 279,000 บาท เบิกจ่าย 277,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
23. โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4  สายไร่นางนันทนา  ที่ดี 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 91,000 บาท เบิกจ่าย 
90,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
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      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
24. โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายแปลก  ชาญเชี่ยว 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 198,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญยง  ปัดภัย 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 209,000 บาท 
เบิกจ่าย  208,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายมิน  ร่วมทิพย์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 202,000 บาท 
เบิกจ่าย  201,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายฤทธิ์  อกอุ่น 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 145,000 บาท 
เบิกจ่าย  143,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
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28. โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสบี  ราชรักษ์ 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 232,000 บาท 

เบิกจ่าย  230,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
29. โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายหนองล าเจียก 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 198,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
30. โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน-บ้านออด ต าบลบัวเชด 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 148,000 บาท เบิกจ่าย 147,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเมีย  ยวนจิต 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 214,000 บาท เบิกจ่าย 212,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายซีจรูก -ศรีมงคล 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย  298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
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ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
33. โครงการลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล - บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ต าบลเทพรักษา 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 250,000 บาท เบิกจ่าย 248,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางยวน  จ าปาตุม 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย  298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย สายบ้านนายเสียม  นนธิจันทร์ 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 300,000 บาท เบิกจ่าย 298,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
36. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย สายบ้านนายวันชัย บุญอุ่น - เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 180,000 บาท เบิกจ่าย 178,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน สายบ้านนายเกษม  สาธร 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 212,000 บาท 
เบิกจ่าย  210,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
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   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน สายบ้านนายหัด  ทองแม้น 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 89,000 บาท 
เบิกจ่าย  88,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน สายสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 227,000 บาท เบิกจ่าย 225,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน สายวัดประชาราษฎร์ 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 257,000 บาท เบิกจ่าย 225,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์ สายบ้านนายปุด  ยวนจิต 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 220,000 บาท 
เบิกจ่าย  218,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์ สายบ้านนายประเสริฐ  อุ้มทรัพย์ 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 128,000 บาท เบิกจ่าย 127,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 500 บาท  



45 
 

      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์ สายร้านค้าชุมชน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 81,000 บาท 
เบิกจ่าย  80,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
44. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์ สายสวนยางพารา นายประดิษฐ  ดวงดี 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 131,000 บาท เบิกจ่าย 130,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
45. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข สายบ้านสันติสุข - ศรีมงคล หมู่ที่ 6 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 130,000 บาท เบิกจ่าย 129,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
46. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข สายบ้านสันติสุข - ศรีมงคล หมู่ที่ 6 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 130,000 บาท เบิกจ่าย 129,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
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47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านสันติสุข สายบ้านนายพงศธร  พุทธกัง 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย  298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
48. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านสันติสุข สายบ้านนางระพีภรณ์  น้องดี 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 137,000 บาท เบิกจ่าย 136,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
49. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายโรงเรียนดมวิทยาคาร 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เบิกจ่าย  298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
50. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายบ้านนางส าเนียง  จ านงรักษ์ 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 400,000 บาท เบิกจ่าย 398,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
51. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายเนินเชื่อมจากต าบลดม - อ าเภอบัวเชด 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เบิกจ่าย  199,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
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ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
52. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายข้างคลองส่งน้ าบ้านเทพอุดม 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 260,000 บาท เบิกจ่าย 258,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
53. โครงการปรับปรุงคันสระปรือ หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 350,000 บาท 
เบิกจ่าย  348,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
54. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา สายบ้านนายปรีย์ดี  ตระกูลศิริ 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 400,000 บาท 
เบิกจ่าย  398,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
55. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา สายบ้านนางสมบัติ  กานต์จันดา 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 88,000 บาท เบิกจ่าย 87,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
56. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา สายระเมี้ยะ - บ้านนายไพบูลย์  สุขอุ้ม 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 154,000 บาท เบิกจ่าย 153,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 



45 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
57. โครงการเกรดถนนภายในต าบลดม 
 ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 154,000 บาท เบิกจ่าย 153,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
58. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 - 12  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 199,000 บาท 
เบิกจ่าย 198,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างสู่พ้ืนที่การเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
59. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ม.1 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 7,000 บาท เบิกจ่าย 7,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  
0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 
ได้รับบริการทีเ่หมาะสม 
 2. เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มี
ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 3. เพื่อให้ทารกแรกเกิด - 6 เดือน มีพัฒนาการสมวัย  
 4. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองหลัง
คลอด ตลอดจนสามารถดูแลบุตรได้อย่างถูกต้อง 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของหญิงขณะตั้งครรภ์ และการดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด เพ่ือให้ทารก
ที่อยู่ในครรภ์ และที่จะเกิดมาในอนาคตได้รับการดูแลที่ถูกวิธี เพ่ือให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติในอนาคต และยังเป็นการสร้างสายใยรักความผูกพันของครอบครัว การด าเนินการ
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
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60. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ม.1  
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 6,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.  เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 

2.  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 

3.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดและสวยงามขึ้น 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ

โครงการเพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมขั้น
พ้ืนฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี การด าเนินการโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
61. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ม.1 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 7,000 บาท เบิกจ่าย 7,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับ
เยาวชน 

3 .เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และไม่เสพยาเสพติดและสิ่ง
มอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ สามารถด าเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
62. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม. 5 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 6,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือส านึกและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร 

2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม 

3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดภาระหน่วยงานภาครัฐ 
4. เพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทันต่อเหตุการณ์ 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ

โครงการเพ่ือฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้นการรักษาอย่างง่าย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน
ของตน และบรรเทาความเจ็บปวดของประชาชนในชุมชน การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
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63. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ม. 5 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 7,000 บาท เบิกจ่าย 7,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมตามพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครรากุมารี 
 2. เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนและให้ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าทุกป ี
 3. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัวน าไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
 4. เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง แนวทางการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือค้นหากลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน เพ่ือจะได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบภาวะ
สุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติต่อไป  การด าเนินการโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
64. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ม.5 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 7,000 บาท เบิกจ่าย 7,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชน 
 3 .เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และไม่เสพยาเสพติดและสิ่ง
มอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ สามารถด าเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
65. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ม.12 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 6,500 บาท เบิกจ่าย 6,500 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือกระตุ้นให้สตรีตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือมีความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือคุณภาพชีวิตของสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม  โดยสนับสนุนการด าเนินการเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาระบบการบริการ ระบบการติดตามการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 



45 
 

66. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ม.12 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 7,000 บาท เบิกจ่าย 7,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 
ได้รับบริการที่เหมาะสม 
 2. เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มี
ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 3. เพื่อให้ทารกแรกเกิด - 6 เดือน มีพัฒนาการสมวัย  
 4. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองหลัง
คลอด ตลอดจนสามารถดูแลบุตรได้อย่างถูกต้อง 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของหญิงขณะตั้งครรภ์ และการดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด เพื่อให้ทารกท่ีอยู่ใน
ครรภ์ และที่จะเกิดมาในอนาคตได้รับการดูแลที่ถูกวิธี เพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต และยังเป็นการสร้างสายใยรักความผูกพันของครอบครัว การด าเนินการโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
67. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.12 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้ 6,500 บาท เบิกจ่าย 6,500 บาท งบประมาณ 
คงเหลือ 0 บาท  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
 3. เพ่ือสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในครัวเรือน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือเป็นการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในประชาชนทุกกลุ่มอายุ และส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนใน
ระดับชุมชน ให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
68. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖2  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้  1,555,500 
บาท เบิกจ่าย 1,409,790 บาท คงเหลือ 145,710 บาท  

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ  ที่ผ่านมา ขณะนี้กองการศึกษาฯ ได้ด าเนินโครงการฯ ไป
แล้วนั้น เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดมทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วนมีคุณค่า มี
ประโยชน์ครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่ เด็กทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสูงเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เสริมสร้าง
พัฒนาการที่ 4 ด้านของเด็กอย่างครบถ้วน 
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69. โครงการอาหารเสริม (นม) 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,538,798 บาท เบิกจ่าย 1,512,769.84 บาท งบประมาณคงเหลือ  
26,028.16 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
   โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม จ านวน 4  ศูนย์  
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน ๔ แห่ง 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริมในวัยเรียน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนได้รับอาหารเสริม ทุกคน นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง เติบโตสมวัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ 
70. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เบิกจ่าย 17,056 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 12,944 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
71. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานปราสาทภูมิโปน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาท  เบิกจ่าย 145,280 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 254,720 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
72. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้ 2,320,000 บาท  เบิกจ่าย 2,310,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
10,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ ที ่7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เบิกจ่ายเพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่โรงเรียน
ขอรับการอุดหนุนมา 

ปัญหาที่พบ คือ การรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานมาล่าช้า เอกสารแนบการเบิกจ่ายตาม
โครงการต้องครบทุกรายการ ควรเน้นให้ โรงเรียนรายงานผลโครงการให้ครบและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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73. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 30,000 บาท  เบิกจ่าย  29,960 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 40 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
   โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เด็ก ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันเด็กแห่งชาติ 
2. เพ่ือให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยผ่านการเล่นเกมต่างๆ และกล้าแสดงออกในการตอบค าถามทาง

วิชาการ การร้อง ร า กิจกรรมการแสดง โดยรับของรางวัลเป็นค่าตอบแทนการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
เพ่ือสร้างขวัญปละก าลังใจให้เด็ก 

5. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงออกและส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน 
74. อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ต้ังไว้ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เบิกจ่ายเพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
โรงเรียนขอรับการอุดหนุนมา 

ปัญหาที่พบ คือ การรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานมาล่าช้า เอกสารแนบการเบิกจ่ายตาม
โครงการต้องครบทุกรายการ ควรเน้นให้ โรงเรียนรายงานผลโครงการให้ครบและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
75. โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีวันพระคุณร าลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะบูชาศาลหลักเมืองและ
พิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เบิกจ่าย 30,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 124 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2561 - 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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76. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 130,000 บาท เบิกจ่าย 129,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกั้นอาณาเขตพ้ืนที่ และความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
77. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 116,000 บาท เบิกจ่าย 115,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการ
ปรับปรุงมีอายุการให้งานที่ยาวนาน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านสตึง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
76. โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 6,000 บาท เบิกจ่าย 5,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 100 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกั้นอาณาเขตพ้ืนที่ และความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
77. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เบิกจ่าย 19,980 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 20 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2561 - 
2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการและประชาชนทั่ วไปเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าการจัด

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ งานประเพณีลอยกระทง (ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12) 
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2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ งานประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป 

3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ งานประเพณีท่ีดีงาม 
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นต าบลดม 
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีท้องถิ่นชุมชนต าบลดม 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
78. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต าบลดม  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เบิกจ่าย 19,943 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 57 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
4. เพ่ืออนุรักษไ์ว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 
5. เพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ 
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
79. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการเกษตร  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่าย 26,550 บาท  งบประมาณคงเหลือ 3,450 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
80. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 180,000 บาท เบิกจ่าย 175,240 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
4,760 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 
81. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล จริยธรรม 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  ตั้งไว้  20,000 บาท  เบิกจ่าย  16,180 บาท  งบประมาณคงเหลือ  3,820 บาท ซึ่งมีความสอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอ
ภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
82. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 19,720 บาท  งบประมาณคงเหลือ 180,280 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
83. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้ 22,000บาท  เบิกจ่าย 20,120 บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,880 บาท ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
84. โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เบิกจ่าย 298,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกั้นอาณาเขตพ้ืนที่ และความปลอดภัย
ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
85. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมโฮส์มา 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 88,000 บาท เบิกจ่าย 87,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการ
ปรับปรุงมีอายุการให้งานที่ยาวนาน และมีห้องประชุมย่อยขององค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

๑.  นางสาวมยุรี  สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสุทัศน์  พระงาม  ประธานสภา อบต.ดม   กรรมการ 
  ๓.  นางล้น  พิกุลทอง  รองประธานสภา อบต.ดม   กรรมการ 
  ๔.  นายสนอง  สุขอุ้ม  สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  2  กรรมการ 
  ๕.  นายทศ  แม่นผล  สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  5  กรรมการ 
  ๖.  นายนิราช  จ านงรักษ์  สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  11  กรรมการ 

๗.  นายสรา    ที่ด ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๘.  นายติ๊ก  ราชรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๙.  นายสุรชาติ  ตุ้มทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๐.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดมวิทยาคาร    ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๑.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดม  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๒.  พัฒนากรอ าเภอสังขะประจ าต าบลดม     ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๓.  นายรุณ  อนงค์ชัย  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  2   กรรมการ 
  ๑๔.  นายวินัย  มะโนบาล  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  8   กรรมการ 
  ๑๕.  นายวันชนะ  ยวนจิตร ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  9   กรรมการ 

16.  ผู้อ านวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
17.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
18.  ผู้อ านวยกองช่าง       กรรมการ 
19.  หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการ/เลขานุการ 
20.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ   

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
     ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
  ๓.  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
  ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
  ๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๖.  นางสุวรรณี  ตุ้มทอง  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  1  กรรมการ 
  ๗.  นายสุรเกียรติ   ผลแม่น ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  4  กรรมการ 
  ๘.  นายเสรือย  ยิ่งชื่น  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  6  กรรมการ 
  ๙.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๐.  เจ้าพนักงานธุรการ                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  
   ๑.  นางนายปรีชา สุขอุ้ม สมาชิกสภา  อบต.ดม  หมู่ที่  2    กรรมการ 
  ๒.  นายวันดี  มณฑล สมาชิกสภา อบต.ดม   หมู่ที่  4   กรรมการ 
  ๓.  นายช่วย  บุญเนื่อง สมาชิกสภา  อบต.ดม  หมูที่  9   กรรมการ 
  ๔.  นายชม  ยะมะหิง ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  10   กรรมการ 
  ๕.  นายพิทักษ์  รื่นรมย์ ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  12   กรรมการ 
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  ๖.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนบ      กรรมการ 
  ๗.  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา     กรรมการ 
  ๘.  นายพิวัน  มีดี ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๙.  นายมี  ซ่อนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๐.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
  ๑๑.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขนุการ
  12.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             ผู้ช่วยเลขานุการ  

***************************************************************** 
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 อบต.ดม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา 27 โครงการ จ านวนเงิน 25,378,548 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 27 โครงการ 
จ านวนเงิน 21,854,638 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม  

4 14,471,980.00 4 14,471,980.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

14 3,376,700.00 14 3,376,700.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา 

5 3,693,530.00 5 3,693,530.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบรหิารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 460.00 1 460.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบรหิารงาน 
การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

3 311,968.50 3 311,968.50 

รวม 27 21,854,638.50 27 21,854,638.50 
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รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด้าเนินการ 
ทั งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 
ลงนาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 21 5,580,800.00 2 60,000.00 21 5,580,800.00 - - 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

30 19,344,800.00 13 17,529,000.00 4 14,471,980.00 4 14,471,980.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

6 116,580,000.00 - - 6 - - - 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

45 61,600,000.00 1 0.00 45    

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

240 419,552,500.00 34 3,658,000.00 14 3,376,700.00 14 3,376,700.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

41 1,790,000.00 1 25,000.00 41 - - - 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา 

42 12,424,000.00 21 4,988,750.00 5 3,693,530.00 5 3,693,530.00 

8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 520,000.00 3 120,000.00 1 460.00 1 460.00 

9.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

19 14,780,000.00 6 376,298.00 3 311,968.50 3 311,968.50 

รวม 450 652,172,100.00 81 26,757,048.00 27 21,854,638.50 27 21,854,638.50 
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ช. ผลการด้าเนินงาน   

องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินการโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 
2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง
ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
1.  โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 12,000,000 บาท  
เบิกจ่าย 10,511,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,488,600 บาท  
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบาย
รัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
2. โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพคนพิการ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 5,000,000 บาท  
เบิกจ่าย 3,886,400 บาท  งบประมาณคงเหลือ 1,113,600 บาท  
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบาย
รัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
3. โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 60,000 บาท  
เบิกจ่าย 53,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,500 บาท  
   จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน   

4. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 100,000 บาท  

เบิกจ่าย 54,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,500 บาท  
  จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ด้านพัฒนาคุณภาพ ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกประการ 
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ  

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 140,000 บาท เบิกจ่าย 20,680 บาท  งบประมาณคงเหลือ  
119,320 บาท  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมทุกประการ 



๔๕ 
 

 โครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ   
 1. เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 2. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 
 4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว     

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วง
เทศกาลส าคัญ ประจ าปี ๒๕63 ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยได้ ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดม จ านวน 12 จุด สามารถลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดมทั้ง  12 
หมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
6. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้  22,000 บาท เบิกจ่าย  21,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
7. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ที่ 4 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้  57,000 บาท เบิกจ่าย  56,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
8. โครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 8 
ปรากฏในเงินสะสม (เงินทุนส ารองสะสม) ตั้งไว้ 198,000 บาท เบิกจ่าย 198,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
0 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขัง 



๔๖ 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน 
9. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้  26,000 บาท เบิกจ่าย  25,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 200 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
10. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 11 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้  12,000 บาท เบิกจ่าย  11,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 
บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านโครงสร้างพื นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเบา ชื่อบาน ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  380,000 บาท 
เบิกจ่าย  376,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดลฤทัย  อกอุ่น ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  400,000 บาท เบิกจ่าย  396,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 



๔๗ 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล  หลักแหลม ต้าบลดม 
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  134,000  บาท 
เบิกจ่าย  133,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรัตนา วงษ์มี ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  215,000 บาท 
เบิกจ่าย  214,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจ้านุม  ทิศมี ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  400,000 บาท เบิกจ่าย  396,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
16. โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2  สายศาลปู่ตา ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  100,000 บาท เบิกจ่าย  99,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 



๔๘ 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่  3 สายบ้านนายเสียง  วงศ์รุจิ - บ้านนายอุทัย 
บุรีแสง ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  350,000 บาท 
เบิกจ่าย  346,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายน้า สวายงาม ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  76,000 บาท เบิกจ่าย  75,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายกิตติชัย อินทจักร -  
บ้านนายทูล แก้วสว่าง ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  109,000 บาท เบิกจ่าย 108,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
20. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายนานายไผ่  ที่ดี - นายไพศาล พานิกุล ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  205,000 บาท เบิกจ่าย 203,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 



๔๙ 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
21. โครงการวางท่อระบายน ้า บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เบิกจ่าย  199,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
22. โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่ นางนันทา ที่ดี ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เบิกจ่าย  198,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
23. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4  สายสามแยกปั้มน ้ามัน - บ้านนางราตรี แอก
ทอง ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  400,000 บาท เบิกจ่าย  396,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสวัสดิ์  ศรีเจริญ ต้าบลดม 
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 310,000 บาท 
เบิกจ่าย  307,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 



๕๐ 
 

   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5  สายบ้านนายค้าศรี สิงห์ชัย ต้าบลดม  
อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  400,000 บาท เบิกจ่าย  396,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
26. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน - บ้านหนองหลวง ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 500,000 บาท 
เบิกจ่าย  1495,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
27. โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสบี  ราชรักษ์ ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เบิกจ่าย  98,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
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28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายหน้าโรงเรียนศรีมงคล - สายบ้าน นาง
บัวลา สินสาม ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 350,000 บาท 
เบิกจ่าย  348,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
29. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านซีจรูกหมู่ที่ 6  ต้าบลดม  
อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 500,000 บาท เบิกจ่าย 495,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 5,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสุธี  แซ่ตั ง ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 336,000 บาท เบิกจ่าย 333,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7  สายบ้านนายสมพร  สมานอยู่ - วัดแสน
อุดมสุข ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  400,000 บาท เบิกจ่าย  396,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
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ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเกษม  สาธร ต้าบลดม 
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 118,000 บาท เบิกจ่าย 117,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
33. โครงการเสริมดินลงหินคลุก  บ้านภูมิขนุน  หมู่ที่ 8  สายบ้านภูมิขุนน - บ้านศาลาสามัคคี ต้าบลบ้านชบ  
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้  200,000 บาท เบิกจ่าย  198,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายปุด ยวนจิต ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 350,000 บาท 
เบิกจ่าย  346,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโพธิ์  หมู่ที่ 9  สายศาลปู่ตา  ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์  

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 250,000 บาท เบิกจ่าย 247,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
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   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
36. โครงการก่อสร้างก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 150,000 บาท เบิกจ่าย 148,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 2,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายยิ ม เครือลัดดา ต้าบลดม 
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 90,000 บาท เบิกจ่าย  
98,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
38. โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคันคลองจากบ้านสันติสุข ม.10 - บ้านสตึง ม.4 ต้าบล
ดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 260,000 บาท 
เบิกจ่าย  257,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเกย  ที่ดี ต้าบลดม  อ้าเภอ
สังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 57,000 บาท เบิกจ่าย 56,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  



๕๔ 
 

      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
40. โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนางเรียง  ทนทอง  ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 10,000 บาท เบิกจ่าย 9,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
41. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10  ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์     

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 330,000 บาท เบิกจ่าย 327,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
42. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม  หมู่ที่ 11  
ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 500,000 บาท เบิกจ่าย 495,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 5,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ที่ 12  สายบ้านนางพร  สาระ ต้าบลดม   
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 32,000 บาท เบิกจ่าย  
31,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 300 บาท  



๕๕ 
 

      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา  หมู่ที่ 12  สายบ้านนายรัน  ยิ่งหาญ ต้าบลดม   
อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 313,000 บาท 
เบิกจ่าย  310,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมและกักเก็บน้ า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12  สายบ้านนายบอน  ตระกูลศรี - บ้าน
นายบุญทัน  บุญทูล  ต้าบลดม  อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 229,000 บาท เบิกจ่าย 226,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบกาท างานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
46. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายทะนงศักดิ์  เหล่าดี  ต้าบลดม อ้าเภอ
สังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 206,000 บาท เบิกจ่าย 203,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 
 



๕๖ 
 

47. โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน ้า บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12  สายหน้าบ้านนางเลน   
แหวนวงษ์  ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์    

ปรากฏในเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งไว้ 82,000 บาท เบิกจ่าย 80,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
48. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,510,250 บาท 
เบิกจ่าย 1,192,280 บาท คงเหลือ 317,970 บาท  

จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา ขณะนี้กองการศึกษาฯ ได้ด าเนินโครงการฯ ไปแล้ว
นั้น เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดมทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วนมีคุณค่า มี
ประโยชน์ครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่ เด็กทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสูงเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เสริมสร้าง
พัฒนาการที่ 4 ด้านของเด็กอย่างครบถ้วน 
49. โครงการอาหารเสริม (นม) 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,532,960 บาท เบิกจ่าย 1,167,673 บาท งบประมาณคงเหลือ  
365,287 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
   โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดม จ านวน 4  ศูนย์  
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน ๔ แห่ง 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
ในวัยเรียน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนได้รับอาหารเสริม ทุกคน นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
เติบโตสมวัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ 
50. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 2,520,000 บาท  เบิกจ่าย 2,310,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
210,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ



๕๗ 
 

คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ ที ่7 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เบิกจ่ายเพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่โรงเรียน
ขอรับการอุดหนุนมา 

ปัญหาที่พบ คือ การรายงานผลการด าเนินโครงการรายงานมาล่าช้า เอกสารแนบการเบิกจ่ายตาม
โครงการต้องครบทุกรายการ ควรเน้นให้โรงเรียนรายงานผล โครงการให้ครบและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
51. โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต้านานปราสาทภูมิโปน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาท  เบิกจ่าย 41,250 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 158,750 บาท โอนลด 200,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
52. โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีโกนเจา แซนโฎนตา พระยาเชียงฆะ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท  เบิกจ่าย 7,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
43,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
53. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 144,000 บาท เบิกจ่าย 143,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
      จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการ
ปรับปรุงมีอายุการให้งานที่ยาวนาน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านสตึง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างควรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข็มงวดกวดขัน เพ่ือให้ได้งานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ควรช่วยกันตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างทุกข้ันตอนและถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ทุกช่องทางใน
การออกแบบประมาณการ ช่างควรออกแบบประมาณการให้รอบคอบ 



๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 
54. โครงการเลือกตั ง 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 500,000 บาท เบิกจ่าย 5,520 บาท  งบประมาณคงเหลือ 19,480 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
55. โครงการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 10,000 บาท เบิกจ่าย 6,820 บาท  งบประมาณคงเหลือ 3,180 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
56. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล จริยธรรม 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  ตั้งไว้  20,000 บาท  เบิกจ่าย  8,354 บาท  งบประมาณคงเหลือ  11,654 บาท ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอ
ภาค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
57. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่าย 85,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 15,000 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 



๕๙ 
 

การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ของแต่ละส้านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต้าบลดม 
ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2565 

1). ส้านักปลัด 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 850,000 บาท เบิกจ่าย 849,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท  
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
2). กองคลัง 

ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
2. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 22,800 บาท เบิกจ่าย 22,800 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  
จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
3). กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ 22,000 บาท เบิกจ่าย 22,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
0 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

4. เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาตั้งไว้ 7,500 บาท เบิกจ่าย 6,060 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
1,440 บาท  

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
5. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาตั้งไว้ 12,000 บาท เบิกจ่าย 11,500 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
1,440 บาท  



๖๐ 
 

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดม 

๑.  นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางล้น  พิกุลทอง  รองนายก อบต.ดม   กรรมการ 
  ๓.  นายเสถียร  เลื่อนทอง รองนายก อบต.ดม   กรรมการ 
  ๔.  นายพิทยา  ตุ้มทอง  สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  1  กรรมการ 
  ๕.  นายเพลิน  เพชรมาก  สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  2  กรรมการ 
  ๖.  นายเสาเพ็ญ  บุญสอน สมาชิกสภา อบต.ดม  หมูที่  6  กรรมการ 

๗.  นายสรา    ที่ดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๘.  นายติ๊ก  ราชรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๙.  นายสุรชาติ  ตุ้มทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๐.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดมวิทยาคาร    ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๑.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดม  ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๒.  พัฒนากรอ าเภอสังขะประจ าต าบลดม     ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
  ๑๓.  นายชม  ยะมะหิง  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  10  กรรมการ 
  ๑๔.  นายทรงเกียรติ  ค าฝอย ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  11  กรรมการ 
  ๑๕.  นายสนอง  ค าศรี  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  11  กรรมการ 

16.  ผู้อ านวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
17.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
18.  ผู้อ านวยกองช่าง       กรรมการ 
19.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              กรรมการ/เลขานุการ 
20.  หัวหน้าส านักปลัด         ผู้ช่วยเลขานุการ 
21.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดม 
     ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
  ๓.  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
  ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
  ๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๖.  นายอาทิตย์  ปัดภัย  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  3  กรรมการ 
  ๗.  นายพงษ์รัตน์  ปัดภัย  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  5  กรรมการ 
  ๘.  นายพิทักษ์  รื่นรมย์  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  12  กรรมการ 
  ๙.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๐.  เจ้าพนักงานธุรการ                       ผู้ช่วยเลขานุการ 



๖๑ 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดม  
   ๑.  นายสุเมธ  อนุมาลย ์ สมาชิกสภาอบต.ดม หมู่ที่ 2  กรรมการ 
  ๒.  นายพลอย  คงบุญมี  สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที ่5  กรรมการ 
  ๓.  นายชื่น  ยิ่งหาญ  สมาชิกสภา อบต.ดม หมูที่ 12  กรรมการ 
  ๔.  นายนิราช  จ านงรักษ์  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  10  กรรมการ 
  ๕.  นางปณิดา  นันทา  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  12  กรรมการ 
  ๖.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนบ      กรรมการ 
  ๗.  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา     กรรมการ 
  ๘.  นายพิวัน  มีดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๙.  นายพันธ์  ทนทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๐.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
  ๑๑.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขนุการ 
  12.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             ผู้ช่วยเลขานุการ  

***************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


