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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และ
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน    
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “การติดตาม” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
  “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตาม 
ผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ ได้ดำเนิ นการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้ กำหนดไว้หรือไม่             
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า 
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา  
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน 
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและกำหนด   
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำ ให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการทีไ่ดด้ำเนินการไปแล้ว 
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงงาน หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงานโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย 
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ กำหนดไว้สภาพผลการ 
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3.  เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก 
โครงการที่ไมเ่หมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักนให้การดำเนการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคม 
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี  

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 6 คน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
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๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ 
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และท้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด  
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 
ท้องถิน่ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 

กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑.) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รบัผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดจากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้ร้ายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร 
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 

๒.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑  
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

๓.) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนิ่นการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ 
ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ 
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่ 
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
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เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่ จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฎในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 

๖.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยอย่างน้อยปี
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.๓ การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน 

การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 

 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เสนอสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยท่ัวกัน 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for  

local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ (Observetion) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปใช้และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล 

ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี 
อยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

๑.๔ ประสิทธิภาพ (Efficiengy) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ 
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.๕ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต  
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น 
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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4. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู 

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ' การประเมินการปฏิบัตงิาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ 
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ การสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซ่ึง
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนถิ่นมีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การส่วนร่วม (Participant observation) เป็น
วิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้อง การของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรอืโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวขอ้ได้ ดังนี้ 

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเตียวกัน 

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันห่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๔. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาประหยัด 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ 
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๖. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการรับผิดขอบ 
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นวันในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๗. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรบัการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

๘. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนักกอง/        
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกดิความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๙. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
**************** 

วิสยัทัศน์เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

๑. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร 

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่ 
๓. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า 

ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ืออุปโภคและบริโภค 

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ป้องกันน้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ช่อมแชมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด 

4.พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น 

สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด 

ต้นทุนเพื่อการเกษตร 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการดำเนินชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาระบบทุนเพ่ือการผลิตเพ่ือการเกษตร 

2.ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๔.ส่งเสรมิให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน 

มีอาหารปลอดภัย 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 

๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

6. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ 

สุนัขบ้า เป็นต้น 

๒. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและการออกกำลังกาย 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 

๕. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

๖. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ 
ชาวบ้าน 

7.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

8.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

๙. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

๑๐.สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

๑๑. สนับสนุนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยในทุกภาคส่วนของสังคม 

๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตนเอง 

3.นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวนทั้งสิ้น 35,548,000.-  บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
27,157,495.99 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย 
1. งบกลาง 12,186,930 - 34.28 
2. งบบุคลากร 12,407,355 - 34.90 
3. งบดำเนินงาน 6,508,915 - 18.31 
4. งบลงทุน 2,529,000 - 7.11 
5. งบรายจ่ายอื่น 135,000 - 0.37 
6. งบเงินอุดหนุน 1,780,800 - 5 

รวมทั้งสิ้น 35,548,000 - 100 
   

ซึ่งในตารางที่ 1 ส่วนงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้นำงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565  ไปใช้ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงาน
บริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง  

 

ตารางที่ 2   แสดงการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม 
หมวดรายจ่าย งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย 

1. งบกลาง - - - 
2. งบบุคลากร - - - 
3. งบดำเนินงาน - - - 
4. งบลงทุน 5,260,600 - 100 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - 
6. งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,260,600 - 100 
 

ซึ่งในตารางที่ 2 เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปใช้ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็น
งานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของนายกเทศบาลตำบล    
บึงสำโรง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

*********  
  เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนงาน     
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็ นภาพรวมของการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรง โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
ดังต่อไปนี้ 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง คือ แบบรายงาน
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อย
เพียงใด อย่างไร 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่า 
แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีหรือไม่  การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่สามารถวัดได้จริง
หรือเปล่า ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบไปด้วย
การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้
แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำการบันทึกข้อมูลในระบบ      
e-plan ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://e-plan.dla.go.th  

4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
  ในการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ในครั้งนี้ 
เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย 

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเอง เป็นการช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  

แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
 

แบบที่ 3 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
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แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบึงสำโรง  . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
√  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 
√  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

√  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

- เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีการดำเนินการครบ 19 ข้อ 
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 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานอ่ืน 
 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย
แยกถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนอุดมไปบ้านหนองบัว ถึงสาย
ถนนลาดยางบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8  
บ้านโนนอุดม ตำบลบึงสำโรง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบล
บึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา 

√ - - 1,940,000 1,940,000 

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย
บ้านโมกมันถึงสาย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7  
บ้านโมกมัน ตำบลบึงสำโรง กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

√ - - 2,490,000 2,490,000 

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
หนองโน - บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพ
ถนน 

- √ - 5,000,000 4,950,000 

4.ขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- - √ 8,000,000 - 

รวมงบประมาณ 17,430,000 - 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ 
1. เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีงบประมาณบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนไดค้รอบคลุมทุกความต้องการ 
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 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
บึงสำโรง 
  

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15.26 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.01 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 47.55 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.47 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.94 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.14 
๓.๔ วิสัยทัศน์ (5) 3.84 
๓.๕ กลยุทธ์ (5) 3.43 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 3.66 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3.71 
๓.๘ แผนงาน (5) 3.49 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3.87 

รวมคะแนน 100 80.82 
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การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8.85 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.25 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.31 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 8.84 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 51.84 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 3.46 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.01 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5) 4.46 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 4.80 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

(5) 4.48 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (5) 4.25 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.35 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.60 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.60 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.65 
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ

ได้รับ 
(5) 4.70 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.84 
รวมคะแนน 100 86.09 
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                    แบบท่ี 2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ E-plan 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตารางท่ี 1 ตารางจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

 
(อ้างอิงจากระบบ e-plan เมนู รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565) 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร 
จัดการน้ำทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

63 187,035,400.00 63 186,062,800.00 72 192,905,500.00 99 239,238,600.00 84 81,603,600.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 16 630,000.00 16 630,000.00 16 700,000.00 16 730,000.00 18 710,000.00 

3.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามยั 
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

77 18,815,758.00 81 19,233,858.00 84 19,586,758.00 85 20,092,058.00 88 19,779,700.00 

4.ด้านการบริหารราชการตามหลกัการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

31 1,993,900.00 42 1,925,300.00 51 2,950,900.00 48 2,721,700.00 37 1,357,700.00 

รวม 187 208,475,058.00 202 207,851,958.00 223 216,143,158.00 248 262,782,358.00 227 103,451,000.00 

http://e-plan.dla.go.th/report5/index.jsp
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ตารางท่ี 2 ตารางการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจดัการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 50 5,511,000.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 7 575,000.00 

3.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามยั การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 39 14,122,415.00 

4.ด้านการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบ้านเมืองที่ดี 6 177,500.00 

รวม 102 20,385,915.00 

(อ้างอิงจากระบบ e-plan เมนู รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565) 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจดัการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 84 81,603,600.00 50 5,511,000.00 36 4,555,980.00 26 2,908,980.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 18 710,000.00 7 575,000.00 2 427,419.97 2 427,419.97 

3.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามยั การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 88 19,779,700.00 39 14,122,415.00 22 12,863,420.04 22 12,863,420.04 

4.ด้านการบริหารราชการตามหลกัการบริหารบ้านเมืองที่ดี 37 1,357,700.00 6 170,000.00     

รวม 227 103,451,000.00 102 20,378,415.00 60 17,846,820.01 50 16,199,820.01 

(อ้างอิงจากระบบ e-plan เมนู รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565) 

  

http://e-plan.dla.go.th/report5/index.jsp
http://e-plan.dla.go.th/report5/index.jsp
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เทศบาลตำบลบึงสำโรง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน                  

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง 
100,000.00 201,826.33 101,826.33 

  ภาษีป้าย 13,500.00 24,775.75 11,275.75 
รวมหมวดภาษีอากร 113,500.00 226,602.08 113,102.08 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกบ็ขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

3,000.00 0.00 -3,000.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การควบคุมอาคาร 

300.00 560.00 260.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

650.00 690.00 40.00 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 500.00 500.00 
  ค่าปรับผู้กระทำผิด

กฎหมายจราจรทางบก 
0.00 11,600.00 11,600.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000.00 40,760.00 -9,240.00 
  ค่าใบอนุญาตรับทำการ

เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

5,000.00 10,000.00 5,000.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

700.00 1,099.00 399.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 

200.00 60.00 -140.00 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 200.00 500.00 300.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
60,050.00 65,769.00 5,719.00 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 129,400.00 86,342.44 -43,057.56 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 129,400.00 86,342.44 -43,057.56 
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 4.00 4.00 

  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

0.00 10,000.00 10,000.00 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกิน

ประมาณการ 
  ค่าขายแบบพิมพ์และคำ

ร้อง 
50.00 18.00 -32.00 

  ค่ารับรองสำเนาและถ่าย
เอกสาร 

1,000.00 650.00 -350.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 3,000.00 1,130.00 -1,870.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,050.00 11,802.00 7,752.00 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 700,000.00 872,834.17 172,834.17 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 

พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 
10,000,000.00 11,071,644.31 1,071,644.31 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 

3,000,000.00 2,914,952.16 -85,047.84 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 150,000.00 205,014.32 55,014.32 
  ภาษีสรรพสามิต 4,900,000.00 3,988,999.68 -911,000.32 
  ค่าภาคหลวงแร่ 80,000.00 68,373.35 -11,626.65 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 70,000.00 37,832.36 -32,167.64 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

61,000.00 70,730.00 9,730.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้
น้ำบาดาล 

10,000.00 0.00 -10,000.00 

  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 465.60 465.60 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,971,000.00 19,230,845.95 259,845.95 

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 16,270,000.00 16,424,414.36 154,414.36 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,270,000.00 16,424,414.36 154,414.36 

รวมทั้งหมด 35,548,000.00 36,045,775.83 497,775.83 
 

(อ้างอิงจากระบบ e-Lass ระบบบนัทึกบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565) 
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ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ 135 100 
 ชาย 60 44.4 
 หญิง 75 55.6 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
2.  อายุ 135 100 
 ต่ำกว่า 20 ปี 4 3 
 21 - 30  ปี 9 6.7 
 31 - 40  ปี 29 21.5 
 41 - 50  ปี 38 28.1 
 51 - 60  ปี 42 31.1 
 มากกว่า 60  ปี 13 9.6 
3.  การศึกษา 135 100 
 ประถมศึกษา 81 60 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 45 33.3 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 5.9 
 ปริญญาตรี 1 0.7 
 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
4.  อาชีพ 135 100 
 รับราชการ 0 0 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 0.7 
 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 10 7.4 
 รับจ้าง 35 25.9 
 นักเรียน นักศึกษา 4 3 
 เกษตรกร 85 63 
 อ่ืนๆ (ระบุ).......แม่บ้าน...................................... 0 0 

แบบท่ี 3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  

ประจำปี พ.ศ. 2565
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➢ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ท่านมีความพงึพอใจต่อการพัฒนาถนนภายในตำบลบึงสำโรงระดับใด 25 18.51 49 36.29 52 38.51 9 6.66 0 0 
2. ท่านมีความพงึพอใจต่อการซ่อมแซมบูรณะถนนของเทศบาลตำบลบงึสำโรง
ระดับใด  16 11.85 57 42.22 53 39.25 9 6.66 0 0 

3. ท่านมีความพงึพอใจต่อโครงการก่อสร้างที่ท่านได้รบังบประมาณระดับใด 18 13.33 42 31.11 65 48.14 10 7.40 0 0 
4. ท่านทราบเก่ียวกับงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ฐานระดบัใด 20 14.81 33 24.44 53 39.25 26 19.25 3 2.22 
5. ท่านมีความพงึพอใจต่อการติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสวา่งสาธารณะระดับใด  29 21.48 64 47.40 37 27.40 5 3.70 0 0 
6. ท่านมีความพงึพอใจต่อการขุดลอกแหล่งน้ำระดับใด  16 11.85 62 45.92 45 33.33 12 8.88 0 0 
7. ท่านมีความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนระดับใด 12 8.88 47 34.81 61 45.18 15 11.11 0 0 
8.ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมคัดแยกขยะหรือจัดการขยะในครัวเรือนระดับใด 17 12.59 53 39.25 55 40.74 10 7.40 0 0 
9. ท่านมีความพงึพอใจต่อการปรับปรุงกำจัดวัชพชืในแหล่งน้ำระดับใด 12 8.88 45 33.33 57 42.22 20 14.81 0 0 
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➢ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ท่านมีความพงึพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีระดบัใด 18 13.33 48 35.55 54 40 12 8.88 3 2.22 
2. ท่านมีความพงึพอใจต่อการเบิกจ่ายเบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ระดับใด 32 23.70 74 54.81 28 20.74 

1 0.74 0 0 

3. ท่านมีความพงึพอใจต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดของชุมชน 
ระดับใด 20 14.81 72 53.33 40 29.62 3 22.22 0 0 

4. ท่านมีความพงึพอใจต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระดบัใด 18 13.33 57 42.22 47 34.81 12 8.88 1 0.74 
5. ท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ระดับใด 23 17.03 63 46.66 44 32.59 4 2.96 0 0 
6. ท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ระดับใด 16 11.85 72 53.33 43 31.85 4 2.96 0 0 
7. ท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดอาหารกลางวนัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับใด 15 11.11 74 54.81 43 31.85 3 2.22 0 0 
8. ท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดสื่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับใด 16 11.85 73 54.07 43 31.85 3 2.22 0 0 
9. ท่านมีความพงึพอใจต่อครูผู้ดูแลเด็ก ระดับใด 20 14.81 73 54.07 39 28.88 3 2.22 0 0 
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➢ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและอาชีพ

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ท่านมีความพงึพอใจต่อการส่งเสริมด้านการเกษตร ระดับใด 31 22.96 51 37.77 37 27.40 11 8.14 5 3.70 
2. ท่านมีความพงึพอใจต่อการบริการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ระดับใด 25 18.51 56 41.48 35 25.92 17 12.59 2 1.48 
3. ท่านมีความพงึพอใจต่อการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ระดบัใด 16 11.85 60 44.44 42 31.11 14 10.37 3 2.22 
4. ท่านมีความต้องการจัดตั้งกลุม่อาชีพ ระดับใด 16 11.85 53 39.25 52 38.51 11 8.14 3 2.22 
5. หากมีการจัดฝึกอบรมอาชีพ ท่านอยากเข้ารับการฝึกอบรม ระดับใด 23 17.03 64 47.40 33 24.44 12 8.88 3 2.22 
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➢ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ท่านมีความพงึพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับใด 19 14.07 52 38.51 47 34.81 16 11.85 1 0.74 
2. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ ระดับใด 8 5.92 36 26.66 55 40.74 33 24.44 3 2.22 
3. ท่านได้รบัข้อมูลข่าวการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ระดบัใด 17 12.59 48 35.55 53 39.25 15 11.11 2 1.48 
4. ท่านเคยเข้าร่วมประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ระดับใด 18 13.33 31 22.96 59 43.70 21 15.55 6 4.44 
5. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ระดับใด 23 17.03 46 34.07 43 31.85 20 14.81 3 2.22 
6. ท่านได้ร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการในหมู่บ้านของท่านหรอืไม่ ระดับใด 15 11.11 51 37.77 53 39.25 14 10.37 2 1.48 
7. ท่านเคยติดต่องานที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ระดับใด 13 9.62 52 38.51 50 37.03 16 11.85 4 2.96 
8. ท่านมีความพงึพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ระดับใด 12 8.88 66 48.88 45 33.33 12 8.88 0 0 
9. ท่านมีความพงึพอใจต่อการทำงานของคณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลบงึสำโรง ระดบัใด 18 13.33 60 44.44 49 36.29 7 5.18 0 0 
10. ท่านมีความพงึพอใจต่อการทำงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบงึสำโรง ระดบัใด 17 12.59 61 45.18 45 33.33 11 8.14 0 0 
 

ข้อเสนอแนะ  

-ไม่มี- 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ผ่าน Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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                                                    ภาคผนวก 
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ระบบ e – plan  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินกู ้ - 1,310,000.00 0.00 0.00 0.00 1,310,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง ค่าชำระดอกเบีย้ - 90,000.00 0.00 0.00 0.00 54,624.00 35,376.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 52,388.00 47,612.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 1,880.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,181,800.00 318,200.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ - 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,751,200.00 248,800.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย - 300,000.00 0.00 0.00 0.00 132,672.50 167,327.50 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) 

0.00 43,000.00 0.00 0.00 42,357.60 642.40 
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งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินบำรุงสันติบาตแห่งประเทศ
ไทย 

26,590.00 0.00 0.00 0.00 26,589.71 0.29 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

578,340.00 0.00 0.00 0.00 578,340.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ 
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 12,143,930.00 43,000.00 0.00 0.00 11,357,091.81 829,838.19 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 695,520.00 0.00 0.00 0.00 681,858.00 13,662.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รอง
นายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 117,300.00 2,700.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 117,300.00 2,700.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย ค่าตอบแทนรายเดือน - 198,720.00 0.00 0.00 0.00 198,720.00 0.00 
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 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

การเมือง) เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 1,490,400.00 0.00 0.00 0.00 1,490,400.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 0.00 0.00 0.00 2,605,578.00 19,062.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 2,716,215.00 0.00 140,000.00 0.00 1,843,467.74 732,747.26 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 84,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 35,000.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 174,000.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 63,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย ค่าตอบแทนพนักงาน - 328,800.00 0.00 135,000.00 0.00 108,000.00 85,800.00 
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ประจำ) จ้าง 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 48,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 36,000.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 387,240.00 0.00 101,740.00 0.00 90,412.90 195,087.10 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 1,477,440.00 0.00 49,700.00 0.00 1,197,811.45 229,928.55 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 0.00 300.00 0.00 0.00 210.83 89.17 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 157,560.00 6,400.00 0.00 0.00 163,920.00 40.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 1,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 

งานควบคุมภายในและ เงินเดือน (ฝ่าย เงินเดือนข้าราชการ - 336,360.00 0.00 0.00 0.00 140,150.00 196,210.00 
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การตรวจสอบภายใน ประจำ) หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 318,960.00 0.00 0.00 0.00 316,200.00 2,760.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 340,000.00 0.00 0.00 0.00 122,040.00 217,960.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 500,000.00 0.00 135,000.00 0.00 95,463.67 269,536.33 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน เงินเดือน (ฝ่าย เงินเดือนข้าราชการ - 204,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,800.00 
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และประถมศึกษา ประจำ) หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 432,000.00 0.00 0.00 0.00 416,892.00 15,108.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 48,000.00 0.00 0.00 0.00 46,321.00 1,679.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 659,760.00 0.00 0.00 0.00 372,780.00 286,980.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 108,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 88,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 349,320.00 36,740.00 0.00 0.00 385,980.00 80.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย เงินเดือนข้าราชการ - 896,000.00 0.00 61,480.00 0.00 738,780.00 95,740.00 
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ประจำ) หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 430,000.00 11,480.00 0.00 0.00 441,480.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,400.00 0.00 0.00 0.00 13,740.00 10,660.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 10,370,715.00 54,920.00 642,920.00 0.00 6,893,649.59 2,889,065.41 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม - 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 10,187.50 4,812.50 
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งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 42,000.00 40,000.00 0.00 0.00 81,500.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 5,500.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,330.00 22,670.00 

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 48,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 28,000.00 

งานควบคุมภายในและ ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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การตรวจสอบภายใน บุตร ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 60,000.00 11,000.00 20,000.00 0.00 47,100.00 3,900.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 36,000.00 12,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/

10,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 5,800.00 
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ลูกจ้างประจำ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 116,200.00 33,800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 54,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 18,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 655,000.00 75,000.00 54,000.00 0.00 464,017.50 211,982.50 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,382.00 19,618.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,622.39 377.61 
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ซ่อมแซม 

งานก่อสร้าง ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 300,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 104,000.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการชว่ยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัย 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
การเกษตรอินทรีย์และการผลติ
ปุ๋ยชีวภาพ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลบึง

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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รายจ่ายอื่น ๆ สำโรง 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคญั
ของของชาติ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,880.00 120.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,767.50 13,232.50 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 5,000.00 25,000.00 0.00 0.00 12,770.00 17,230.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 165,000.00 0.00 0.00 264,954.00 46.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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รายจ่ายอื่น ๆ 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดัทำวารสารรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
กิจกรรมวันสำคัญ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ
ประชาชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 15,525.00 14,475.00 

งานวางแผนสถิติและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 0.00 34,000.00 0.00 0.00 12,060.00 21,940.00 
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วิชาการ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ราชการ 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,234.00 16,766.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 59,365.00 10,635.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,530.00 14,470.00 

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,776.00 4,224.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 600.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 11,000.00 0.00 3,360.00 5,640.00 
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การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัย
แล้ง 

100,000.00 75,000.00 0.00 0.00 146,952.00 28,048.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,830.00 170.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,985.00 15.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 50,000.00 93,000.00 0.00 0.00 136,780.00 6,220.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานท่ีกลาง)อำเภอแก้งสนาม

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รายจ่ายอื่น ๆ นาง จังหวัดนครราชสมีา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 9,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,886.00 12,114.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 3,720.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 108,000.00 0.00 0.00 0.00 93,668.81 14,331.19 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,550.00 6,450.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการประชุมปฐมนเิทศ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
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และประถมศึกษา การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ผู้ปกครองนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึง
สำโรง 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้วัน
สำคัญและประเพณีท้องถิ่น 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

429,715.00 0.00 0.00 0.00 399,682.00 30,033.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,188.00 8,812.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,560.00 440.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ สตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 60,370.00 9,630.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุข 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 91,303.70 8,696.30 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อ โรคระบาดในชุมชน 

10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,084.00 2,916.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดักิจกรรมรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตร ี

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานสวัสดิการสังคม ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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และสังคมสงเคราะห ์ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ของผู้สูงอายุตำบลบึงสำโรง 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของสตรีและ
ครอบครัว 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการพฒันาอาชีพและการ
ฝึกอาชีพ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,960.00 1,040.00 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,980.00 12,020.00 
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งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดัซื้อวัสดุถังขยะ
รองรับขยะมลูฝอย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจ้างเหมาบริการกำจดั
ขยะมูลฝอย 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานบำบัดน้ำเสยี ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการกำจดัวัชพืชตามแหล่ง
น้ำในเขตเทศบาล 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานกีฬาและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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นันทนาการ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดังานบุญกุ้มข้าวใหญ่
และฉลองชัยชนะท้าวสรุนาร ี

30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดังานประเพณีบญุ
เดือนหก 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,145.00 24,855.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

โครงการจดังานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00 9,650.00 



ห น้ า  | 85 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  

รายจ่ายอื่น ๆ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเยาวชน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจดังานวันดอกจาน
บาน 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,844,715.00 412,000.00 76,000.00 0.00 1,794,180.40 1,386,534.60 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 67,000.00 0.00 0.00 0.00 61,565.00 5,435.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 240.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 2,000.00 0.00 0.00 0.00 380.00 1,620.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 14,770.00 230.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,200.00 800.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,250.50 6,749.50 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,747.00 253.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 25,740.00 4,260.00 

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,986.00 14.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,864.00 136.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

การรักษาความสงบ ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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ภายใน ขนส่ง 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 17,940.00 2,060.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 450.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,843.00 157.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,995.00 5.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ - 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 
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เกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร ่

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 7,500.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 1,027,900.00 0.00 59,000.00 0.00 968,207.84 692.16 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 16,853.00 3,147.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,747.00 253.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
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เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 12,600.00 

งานกำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,890.00 110.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 77,605.00 22,395.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุกอ่สร้าง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 110,000.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 103,600.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 81,539.00 18,461.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 2,500.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 1,857,400.00 53,000.00 59,000.00 0.00 1,444,232.34 407,167.66 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 16,800.00 0.00 0.00 0.00 7,575.60 9,224.40 

งานระดับก่อนวัยเรียน ค่า ค่าน้ำประปา คา่น้ำ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,593.00 1,407.00 
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และประถมศึกษา สาธารณูปโภค บาดาล 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,667.51 8,332.49 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 55,000.00 0.00 0.00 0.00 44,547.20 10,452.80 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า - 170,000.00 0.00 0.00 0.00 153,039.21 16,960.79 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ำประปา คา่น้ำ
บาดาล 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,065.00 4,935.00 

งานบริหารทัว่ไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท ์ - 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,219.46 780.54 

งานส่งเสรมิการเกษตร 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า - 500,000.00 0.00 0.00 0.00 417,539.97 82,460.03 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์ - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 12,929.00 12,071.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 800,800.00 0.00 0.00 0.00 654,175.95 146,624.05 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 
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หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 

0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 0.00 59,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองบัว - บ้านโนนอุดม 
หมู่ที่ 1 

142,000.00 0.00 0.00 0.00 142,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองบัว - หนองอ้อ หมู่ที่ 
1 

462,000.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย

232,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.00 
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บ้านหนองบัวไปหนองช้างตาย 
หมู่ที่ 1 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองบัว-หนองตาโม่ หมู่ที่ 
1 

82,000.00 0.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกคลองรกฟ้า - คลองอ้าย
เผือก หมู่ที่ 5 

107,000.00 0.00 0.00 0.00 107,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกคลองรกฟ้า (จุดบล็อกคอน
เวิร์ส) -หนองกดหนองหวาย 
หมู่ที่ 5 

107,000.00 0.00 0.00 0.00 107,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกคลองส่งน้ำ - ถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 9 

113,000.00 0.00 0.00 0.00 113,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกนานายเฉลิม สายน้ำ - นา

41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 
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นายทองใบ แคนสา หมู่ที่ 1 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกนานายเหรีญยทอง ก้อน
แก้ว - ถนนสายบ้านโนนอุดม
ไปห้วยหมากแดง หมู่ที่ 7 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกนายกุหลาบ พะตะนะ ถึง
โสกปลกดุก หมู่ที่ 1 

129,000.00 0.00 0.00 0.00 129,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกนายบัณฑิต ศรีกากลุ - 
คลองอีสานเขียว หมู่ท่ี 1 

115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกประตูนำ้ห้วยหมากแดง -
สพานไม้ข้ามไปบา้นหนองคอน
ไทย หมู่ที่ 7 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกโสกเสี้ยว - นานายเฉลิม 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 
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สายน้ำ หมู่ที่ 1 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
แยกหนองอ้อ - นานายทราย 
เทียบทัน หมู่ที ่5 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
รอบหมู่บ้านโนนอดุม หมู่ที่ 8 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสาม
แยกโคกสูง - นานายพิม กวด
นอก หมู่ที่ 5 

46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสาม
แยกถนนสายหนองปรือ - นา
นายพล โกสมุ หมู่ที่ 5 

42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านหนองโน - ดอนไผ่แหลม 
หมู่ที่ 3 

144,000.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 
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งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านโมกมัน - ถนนน้อมเกลา้
เลียบฝั่งชี หมู่ท ี7 

143,000.00 0.00 0.00 0.00 143,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาย
บ้านโนนอุดม หมุ่ที่ 8 - ลำห้วย
หมากแดง 

156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาม
แยกโรงผสมอาหารสตัว์ - บึง
สำโรง หมู่ที่ 1 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสาม
แยกถนนเลียบฝั่งชี-ปากประ
ทาว หมู่ที่ 7 

149,000.00 0.00 0.00 0.00 149,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำ
ลำห้วยคลองรกฟ้า หมู่ที่ 9 

42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรังพร้อมบดทับแน่นสาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ต.บึง
สำโรง เช่ือมถนนลาดยางไปบ้า

480,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 
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นคร้อ หมู่ท่ี 2 ต.สีสุก อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสมีา 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.
บ้านหนองปรือใหม่ บริเวณ
หน้าบ้านนายสินทนา เชื้อกลู 
หมู่ที่ 9 

136,000.00 0.00 0.00 0.00 136,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
บ้านหนองบัว หน้าบ้านนาง
บัวฮอง อินประจง หมู่ที่ 1 

42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
ถนนสายบ้านหนองโน - บ้าน
หัวหนอง หมู่ที่ 3 

162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรังถนนสายสาม
แยกบ้านนายจำปี ศรีทน - สาม
แยกถนนสายบ้านหนองบัว - 
หนองตาโม่ หมู่ที่ 1 

84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรังถนนสายแยก
ประตูน้ำห้วยหมากแดง - นาย
ประจวบ ก้อนแก้ว หมู่ที่ 7 

102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 
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งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสาม
แยกนานายน้อย พรมลี - คลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 

116,000.00 0.00 0.00 0.00 116,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรังถนนสายบ้าน
โมกมัน หมู่ที่ 7 ประตูน้ำห้วย
หมากแดง 

167,500.00 0.00 0.00 0.00 167,500.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยสญัญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคา
ได้(ค่าK) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง
โซลาเซลล์จุดเสีย่งภายในตำบล
บึงสำโรง 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสมีา 

500,000.00 0.00 0.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการจดัซื้อประกอบเทรล
เลอร์แบบลากจูงสำหรับบรรทุก
เรือกู้ภัยตำบลบึงสำโรง อำเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 
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นครราชสมีา 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสมีา 

236,000.00 0.00 0.00 233,000.00 0.00 3,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั้งแสงสว่างด้วย
ระบบโซลาเซลล์ภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาล ตำบลบึง
สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลบึง
สำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสมีา 

650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงภายใน
ภายนอกอาคาร กองช่าง
เทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบล
บึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

329,000.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00 4,000.00 
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งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงรั้วและประตู
เข้า-ออกด้านหน้าด้านข้าง
สำนักงาน เทศบาลตำบลบึง
สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

102,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 2,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการรื้อถอนเคลื่อนย้าย
และตดิตั้งอาคารจอดรถเดิม
ข้างอาคารกองช่างตำบลบึง
สำโรง อำเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

41,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 2,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 

26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
และวางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้ปกครอง ศพด.หนองปรือ หมู่
ที่ 5 

56,000.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,469,000.00 0.00 0.00 1,647,000.00 3,999,000.00 823,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา 0.00 135,000.00 0.00 0.00 118,168.40 16,831.60 
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และการโยธา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดปลา
ฉลาด หมู่ที่ 6 ต.บึงสำโรง อ.
แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

942,279.98 0.00 0.00 0.00 942,279.98 0.00 

รวมหมวดรายจา่ยอื่น 942,279.98 135,000.00 0.00 0.00 1,060,448.38 16,831.60 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,780,800.00 0.00 0.00 0.00 1,767,402.00 13,398.00 

 

 

 

 

 
 


