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ค าน า 
 

      ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (1)  ถึง  (5)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นจัดท ารางขอก าหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให หนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการ  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น, ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอก าหนด  ขอบขายและ
รายละเอียดของงาน, หนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล, ใหหนวย
งานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ
ซึ่ งได จากการติดตามและประเมินผล  ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  โดยใช้ประเมินแบบที่  1  แบบช่วยก ากับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบที่  3/2  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  แบบที่  3/3  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์   และใช้วิธีการ
ประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e – plan)  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  และสถานการณ์ภายนอก จึงมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม 2561 ให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่สองภายในเดือนธันวาคม  ทั้งนี้จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนา  และประชาชนรับทราบ  ตามล าดับต่อไป  
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ส่วนที่  1    บทน า 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 30  (1) ถึง (5) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง
ถิ่นจัดท ารางขอก าหนด ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถิ่น, ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอก าหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน, หนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร วมด าเนินการติดตามและประเมินผล, ให หนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่
ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น  และผู
บริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ตามค าสั่งที่ 94 /2562  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2562  ประกอบด้วย 
  1.  นางประยูร   ชุ่มอุระ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางอุดมศรี    คงวิจิตต์  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
  3.  นางสาวณัฐปภัสร ์ ต่ายเลก็วรกิจ ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
  4.  นายประวิทย์   จิตต์สมุทร  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  5.  นางประนอม   สุระพันธ์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  6.  นางบงกช    พงษ์พานิช   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 กรรมการ 
  7.  นางมาลัย    สว่างวงศ์  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 กรรมการ 
  8.  นางประทิน   จันทร์หอม  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 กรรมการ 
  9.  นายบุญเกื้อ  กลิ่นสุคนธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10.  นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมริน  ปลัด อบต.กระดังงา  กรรมการ 
  11.  นางสาววราภรณ์  แก่สีโลหิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจหนาที่ดังนี้ 

  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  รายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลตอสภาทองถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มาตรา 287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (1)  ถึง  (4)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดังนี้ 



2 

 

ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามประเมินผล   
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3   

ส่วนหลัก  คือ  
1.  ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input)  คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “ มี ” เพ่ือน าเข้า

สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit) เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระดังงา  โดยบทบาท ของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้า คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ได้แก่ แบบรายงานที่ 1 แบบช่วย
ก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบ
ทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งก าหนดการติดตามปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยการติดตามดังกล่าว  
เป็นการติดตามผลขั้นกลาง ( IR หรือ  Intermediate Result ) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่
ท าให้ทราบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วง
ของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณภัยล่วงหน้า” ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ได้หรือไม่เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การ
บรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงาน  สู่  M&E  Unit  หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ แบบรายงานที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
  3.   ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output,  Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรือเรียกว่า 
“การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น”  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
ในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  
แบบรายงานแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการ
ประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (ผล
จากแบบรายงานแบบที่ 3/2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3) 

ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลกระดังงา  
ไดก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
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วิธีการติดตามประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   
-  ใช้แบบรายงานที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  เป็นการทบทวนว่าการ

จัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่  อย่างไร 
-  ใช้แบบรายงานที่  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

-  ใช้แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          โดยมีเนื ้อหาที ่ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  ต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ ยวข้องต่อการด าเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์   และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3  แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์)  ทั้งนี้จะส ารวจจากประชากร
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน   250   คน  และให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา  ทุกยุทธศาสตร์ 

-  ใช้วิธีการประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan)     

    เป็นการบันทึกข้อมูลสู่ระบบอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณนั้นๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ส่วนที่  2   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

          องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  อ าเภอบางคนที  จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

๑.  วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  
     “ชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐาน  บรหิารตามหลักธรรมาภิบาล  โครงสรา้งพ้ืนฐานครบครัน สภาพแวดล้อม
น่าอยู่    มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

๒.  เป้าประสงค์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
 1 โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึงและเพียงพอ 

2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นดียิ่งขึ้น 
 3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในวังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ประชาชน องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
 5. ชุมชนมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 6. องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     กลยุทธ์ 
     1.1  พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม    
            ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
     1.2  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
     1.3  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 

                1.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา
วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ 
     2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย    
            ปูองกัน  แก้ไข  ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไมต่ิดต่อ 
     2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12  
            ประการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
     2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ    
            ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

                2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                      และตามหลักค่านิยม 12 ประการ                         

      2.5 การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
            เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
     กลยุทธ์ 
     3.1  บริหารจัดการการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต  
            และทรัพย์สินของประชาชน 

               3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติดตลอดจนฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
               3.3   ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
     กลยุทธ์ 
     4.1  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่าย ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การประมง  
               การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ 
            ประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                4.2 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน   
                4.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้ 
                      บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     กลยุทธ์ 
     5.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

               5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
               5.3  ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3  น้ า 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
     กลยุทธ์ 
     6.1  พัฒนาเสริมสร้างความสามัคคี เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
      6.2  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

                  6.3  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม 
                      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

     6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุก 
           รูปแบบ 
     6.6  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนา 

 ระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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๔.  การวางแผนงบประมาณ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
รวม  265  โครงการ  งบประมาณ   123,657,100 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

  

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 ๒๕62 ๒๕63 2564 2565 

โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน   11 12,210,000 14 21,365,000 16 12,876,000 16 17,390,000 12 7,675,000 

๒. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  การศึกษา  
ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม 
ประเพณี   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

27 8,965,600 25 9,148,750 21 9,765,250 20 9,748,750 20 9,748,750 

๓. การพัฒนาดา้น
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

5 250,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 

๔. การพัฒนาและ
การส่งเสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 

๕. การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

3 130,000 3 130,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 

๖. การพัฒนาดา้น
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

10 971,000 9 493,000 9 540,000 9 540,000 8 510,000 

รวม 58 22,596,600 55 31,336,750 53 23,491,250 52 27,988,750 47 18,243,750 

 

 



0 10 20 30

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม … 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การ
ลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

จ านวนโครงการ 

๒๕๖๕ 

๒๕๖๔ 

๒๕๖๓ 

๒๕๖๒ 

๒๕๖๑ 
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   แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 

 
                                        จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10,000,000 20,000,000

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม … 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

จ านวนเงิน (บาท) 

จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65 ) 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

๒๕๖๕ 
๒๕๖๔ 
๒๕๖๓ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๑ 
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๕.  การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จ านวน  42  โครงการ  งบประมาณ  10,738,100.00  บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี ้

 
ตารางท่ี  ๒   แสดงงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   4 1,205,400.00 

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

23 9,200,700.00 

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

2 90,000.00 

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

2 40,000.00 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

3 25,000.00 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 8 177,000.00 

รวม 42 10,738,100.00 
 

 
ตารางท่ี  ๒.1  แสดงงบประมาณครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

 

ครุภัณฑ์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
1. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1 200,000.00 

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 21,000.00 

3. ครุภัณฑ์ส ารวจ 1 25,000.00 

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 95,200.00 

5. ครุภัณฑ์ส านักงาน 2 13,600.00 

รวม 9 354,800.00 
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    แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ประจ าปี 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 10 20 30

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

4 

23 

2 

2 

3 

8 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ ประจ าปี 2562 

0.00 2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.00

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา… 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

1,205,400.00 

9,200,700.00 

90,000.00 

40,000.00 

25,000.00 

177,000.00 

จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2562 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
สายบ้านนายวินัย 
กรุดทอง (เส้นเดิม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

133,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นายวินัย กรุดทอง 
(เส้นเดิม) 

2 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
สายคลองละมุด หมู่ที่ 
3 เชื่อมหมู่ที่ 5 (ต่อ
เส้นเดิม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

464,400.00 เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน มีทาง
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 สายคลอง
ละมุด หมู่ที่ 3 
เชื่อมหมู่ที่ 5 (ต่อ
เส้นเดิม) 

3 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงพ้ืน
ลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด (อาคารกีฬาต้าน
ยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

493,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

ปรับปรุงพื้นลาน
กีฬาต้านยาเสพติด 
(อาคารกีฬาต้านยา
เสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
กระดังงา) 

4 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการต่อเติม
หลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กระดังงา 

 115,000.00 เพ่ือปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัย 
ปูองกันพ้ืนลื่นจาก
น้ าฝนที่จะเกิด
อันตรายแก่เด็ก 

ต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี       
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

230,000.00 เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน มี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงและ
เรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

อาหารเสริม (นม) 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี       
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

122,500.00 เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน มี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงและ
เรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

อาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กระดังงา 



11 
 
ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมีการ
พัฒนาสมวัยและ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

8 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 เพ่ือปูองกันไม่ให้
ประชาชนเป็น
โรคไข้เลือดออก 
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

9 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และยาคุมก าเนิด 

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 เพ่ือปูองกันไม่ให้
สุนัข - แมวเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 
ควบคุมและลด
จ านวนปริมาณ
สุนัขแมวที่จะเกิด
ใหม่ให้น้อยลง 

โครงการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และยา
คุมก าเนิด 

10 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการปูองกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

รายได้อ่ืน ๆ 5,000.00 เพ่ือปูองกันไม่ให้
ประชาชนเป็น
โรคติดต่อต่างๆ 
ส่งเสริมให้
สุขภาพทางกาย
สมบูรณ์แข็งแรง  

โครงการ
ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

11 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

 0.00 เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนดูแล
สุขภาพร่างกาย
ของตนเองให้ 
แข็งแรง  

โครงการตรวจ
สุขภาพ
ประจ าปี 

12 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัดจ้าง 
บริษัทจัดเก็บขยะ 

รายได้อ่ืน ๆ 840,000.00 เพ่ือการก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล ในชุมชน
ต าบลกระดังงา  

การจัดจ้าง 
บริษัทจัดเก็บ
ขยะ 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัดซื้อ
ถังขยะและฝา
ปิดถังขยะ 

รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือรักษาความ
สะอาดในชุมชน
ต าบลกระดังงา 

ถังขยะและฝา
ปิดถังขยะ 

14 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
บรมราชชนนี 
พันปีหลวง 
และวันแม่
แห่งชาติ 

รายได้อ่ืน ๆ 10,000.00 พ่ือเป็นการ
แสดงออกถึง
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
และเป็นการ
บ าเพ็ญกุศล
ถวายพระราช
กุศลสมเด็จพระ
มหาราชินี 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เฉลิม พระ
ชนมพรรษา 

15 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี        
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ  

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์ 
และวัน
ผู้สูงอายุ  

16 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,000.00 เพ่ือรักษา
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม  

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

17 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมการ
แข่งขัน กีฬา
และส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีน้ าใจ
และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน  

โครงการจัด
กิจกรรมการ
แข่งขัน กีฬา
และส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย 

18 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพส าหรับ
ผู้ปุวยเอดส์ 

รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยเอดส์ใน
พ้ืนที่ อบต.
กระดังงา ให้ดีขึ้น  

การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้ปุวย
เอดส์ 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 5,474,400.00 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
อบต.กระดังงา ให้ดี
ขึ้น  

การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ
ส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

20 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เบี้ยยัง
ชีพส าหรับผู้พิการ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

1,374,800.00 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้
พิการในพ้ืนที่ อบต.
กระดังงา ให้ดีขึ้น  

การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้
พิการ 

21 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนวัด
ปากง่าม (ผ่อง
สอาดราษฎร์นุกูล)  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

360,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า
ครบถ้วนทาง
โภชนาการและถูก
หลักอนามัย  

โครงการ
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน
วัดปากง่าม 
(ผ่องสอาด
ราษฎร์นุกูล) 

22 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณให้
มูลนิธิอุทยาน ร.2 

รายได้อ่ืนๆ 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมงาน
ศิลปะ วรรณคดีใน
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย
และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ
และประเพณี ของ
ประชาชน  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้มูลนิธิ
อุทยาน ร.2 

23 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

รายได้อ่ืนๆ 47,000.00 เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของประชาชน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

24 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

91,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่
ต้องได้รับการดูแล
ในชุมชน และเป็น
การส่งเสริมให้
ประชาชนได้รวมตัว
กันเพ่ือพัฒนาชุมชน 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนมีงบประ
มารที่สามารถ
ช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่ต้อง
ได้รับการดูแล
ในชุมชน 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมแห่
เทียนวัน
เข้าพรรษา 

 0.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ร่วมท า
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

โครงการจัด
กิจกรรมแห่
เทียนวัน
เข้าพรรษา 

26 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

27 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี       
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กระดังงาทุกคน มี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

28 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
รณรงค์
ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

รายได้อ่ืนๆ 70,000.00 เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และ ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 

29 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ
ฝึกอบรม  
อปพร. 

รายได้อ่ืนๆ 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ อบต.กระดังงา 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

โครงการ
ฝึกอบรม  
อปพร. 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30 การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน พาณิชยก
รรม และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพและกลุ่ม
เกษตรกรรมในเขต
พ้ืนที่ อบต.กระดังงา 

รายได้อ่ืนๆ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ให้
สามารถเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์  

การส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพและกลุ่ม
เกษตรกรรมใน
เขตพ้ืนที่ อบต.
กระดังงา 

31 การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนศูนย์บริการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล
กระดังงา  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเป็นหน่วยบูรณา
การของหน่วย
ราชการและองค์กร
เอกชนและช่วย 
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร  

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ า
ต าบลกระดังงา  

32 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการลงแขกลง
คลอง 

รายได้อ่ืนๆ 5,000.00 เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วม ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมแก้ไข
ปัญหา และร่วมรับ
ผลประโยชน์ และ
เก็บวัชพืช  

โครงการลงแขก
ลงคลอง 

33 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

รายได้อ่ืนๆ 10,000.00 เพ่ือบ าบัด ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และเป็น
การพัฒนาระบบ
นิเวศน์  

โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

34 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการปล่อยพันธุ์
กุ้ง 

รายได้อ่ืนๆ 10,000.00 เพ่ือความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ส่งเสริม
อาชีพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

โครงการปล่อย
พันธุ์กุ้ง 

35 การพัฒนาด้าน 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ส าหรับที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน และท่ีท า
การ อบต.กระดังงา 

รายได้อ่ืนๆ 27,000.00 เพ่ือการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การเรียนรู้ 
และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

หนังสือพิมพ์
ส าหรับที่อ่าน
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 
และท่ีท าการ 
อบต.กระดังงา 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 การพัฒนาด้าน 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

โครงการจัดงาน
ราชพิธีและรัฐ
พิธีที่ส าคัญของ
ชาติ 

รายได้อ่ืนๆ 30,000.00 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

โครงการจัดงาน
ราชพิธีและรัฐ
พิธีที่ส าคัญของ
ชาติ 

37 การพัฒนาด้าน 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

โครงการจัดท า
แผ่นพับและปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

รายได้อ่ืนๆ 20,000.00 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กรและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

แผ่นพับและ
ปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

38 การพัฒนาด้าน 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

จัดกิจกรรม
รณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

รายได้อ่ืนๆ 5,000.00 เพ่ือให้ประชาชน ลด ละ 
เลิกและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่  

กิจกรรมรณรงค์
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

39 การพัฒนาด้าน 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
ทัศนศึกษา  

รายได้อ่ืนๆ 40,000.00 เพ่ือให้บุคลากรของ
ท้องถิ่น พัฒนาความรู้ 
ทักษะการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดู
งาน ทัศนศึกษา  

40 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและ
ระดับต าบล เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผน
ชุมชน 

รายได้อ่ืนๆ 25,000.00 เพ่ือส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน รายงาน
ผลการด าเนินงานของ 
อบต. และอ านวยความ
สะดวกในการบริการ  

การจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและ
ระดับต าบล 
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

41 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการของ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน ต าบล
กระดังงา และ
เครือข่ายกิจการ
สตรี 

รายได้อ่ืนๆ 10,000.00 เพ่ือการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเรียนรู ้อันจะ
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  

โครงการของ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน ต าบล
กระดังงา และ
เครือข่าย
กิจการสตรี 
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ตารางท่ี  ๓    แสดงรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี

จัดซื้อเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.
กระดังงา 

รายได้อ่ืนๆ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อปพร. ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  

เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ 
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.
กระดังงา 

 
รวม  ตั้งงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  42  โครงการ  10,738,100.00  บาท 

 
 
 

ตารางท่ี  3.1  แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ติดตั้งปูายซอย, 
ปูายชื่อถนน, ปูาย
บอกทางภายใน
เขต อบต.กระดังงา 

รายได้อ่ืนๆ 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

ปูายซอย, ปูายชื่อ
ถนน, ปูายบอก
ทางภายในเขต 
อบต.กระดังงา 

2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน รายได้อ่ืนๆ 21,000.00 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตบดิน 

3 ครุภัณฑ์ส ารวจ เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา 

รายได้อ่ืนๆ 25,000.00 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา 

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวล 
แบบที่ 2 
จ านวน 2 เครื่อง 

รายได้อ่ืนๆ 60,000.00 เพ่ือให้พนักงาน 
อบต.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
ท างาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวล 
แบบที่ 2 จ านวน 
2 เครื่อง 

5 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 
เครื่อง 

รายได้อ่ืนๆ 21,000.00 เพ่ือให้พนักงาน 
อบต.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
ท างาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
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ตารางท่ี  3.1  แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Tank 
Printer) จ านวน 2 
เครื่อง 

รายได้อ่ืนๆ 8,600.00 เพ่ือให้พนักงาน 
อบต.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
ท างาน 

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

7 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

รายได้อ่ืนๆ 5,600.00 เพ่ือให้พนักงาน 
อบต.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
ท างาน 

เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ีส านักงาน 

รายได้อ่ืนๆ 10,000.00 เพ่ือใช้ในหน่ายงาน
ราชการ 

โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ีส านักงาน 

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

รายได้อ่ืนๆ 3,600.00 เพ่ือใช้ในหน่ายงาน
ราชการ 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

 
 

รวม  ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์  9  โครงการ   354,800.00  บาท 
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6.  การใช้จ่ายงบประมาณปี  ๒๕62  

  จ านวนงบประมาณตามโครงการทีร่ะบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕61 – 2565)  ในปี 2562  
เป็นเงินจ านวน    31,336,750.00  บาท  ซึ่งสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งสิ้น  
25,367,500.00  บาท  และเงินสะสม  รวมทั้งสิ้น   16,018,806.24   บาท   

ซึ่งงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – 2565)  
จ านวนทั้งสิ้น   8,545,431.82  บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.69   

     
ตารางท่ี  4    แสดงการใช้จ่ายงบประมาณปี  ๒๕62  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

624,000.00 7.30 0.00 0 0.00 0 624,000.00 7.30 

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7,710,105.32 90.23 0.00 0 0.00 0 7,710,105.32 90.23 

๓. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

64,700.00 0.76 0.00 0 0.00 0 64,700.00 0.76 

๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

20,000.00 0.23 0.00 0 0.00 0 20,000.00 0.23 

๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

13,000.00 0.15 0.00 0 0.00 0 13,000.00 0.15 

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

113,626.50 1.33 0.00 0 0.00 0 113,626.50 1.33 

รวม 8,545,431.82 100 0.00 0 0.00 0 8,545,431.82 100 
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม  30 โครงการ จ านวนเงิน  8,545,431.82 บาท   
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  30 โครงการ  จ านวนเงิน  8,545,431.82 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  5    แสดงโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   2 624,000.00 2 624,000.00 

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 7,710,105.32 18 7,710,105.32 

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 64,700.00 1 64,700.00 

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

1 20,000.00 1 20,000.00 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2 13,000.00 2 13,000.00 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

6 113,626.50 6 113,626.50 

รวม 30 8,545,431.82 30 8,545,431.82 

หมายเหตุ กรณีด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามตารางที่ 4   
-โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 61 - เดือนกันยายน 62 จ านวน  12  โครงการ  ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองละมุด หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 (ต่อเส้นเดิม) 
2. โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
3. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก าลังกาย 
4. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ปุวยเอดส์ 
5. อุดหนุนโครงการจัดงานอุทยาน ร.2 
6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ 
7. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
9. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่ อบต.กระดังงา 
10.โครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง 
11.โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา 
12.ส่งเสริมสนับสนุนโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบลกระดังงา และเครือข่ายกิจการสตรี 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
                ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 
สายบ้านนาย
วินัย กรุดทอง 
(เส้นเดมิ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

131,000.00 131,000.00 ฎ324
บริษัทเด็มสุข
ทีมแอนด์ทอย
คอนสทรัคช่ัน 
จ ากัด สัญญา
จ้างเลขท่ี 
12/2562 

22/04/2562 60 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงพื้นลาน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด (อาคารกีฬา
ต้านยาเสพติด
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกระดังงา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

493,000.00 493,000.00 บริษัทเอสพาว
เวอร์พลัสกรุ๊ป 
จ ากัด สัญญา
เลขท่ี
11/2562 

30/03/2562 30 
 

3 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

191,665.48 100,914.00 ฎ192 
สหกรณ์โคนม
ก าแพงแสน
จ ากัด ใบสั่ง
ซื้อเลขท่ี
2/2562 

01/11/2561 130 

     90,751.48 ฎ สหกรณ์โค
นมก าแพงแสน 
จ ากัด ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี
17/2562 

21/05/2562 130 

4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกระดังงา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

107,150.00 26,000.00 ฎ26 ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
กระดังงา 

31/10/2561 1 

     10,000.00 ฎ94 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

25/12/2561 1 

     21,040.00 ฎ137 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

28/01/2562 1 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
                ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     10,000.00 ฎ224 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

29/03/2562 1 

     18,060.00 ฎ294 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

14/05/2562 1 

     22,050.00 ฎ396 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

25/07/2562 1 

5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

6,864.00 5,064.00 ฎ132ซื้อของ
รางวัลให้เด็ก
จากบริษัทสมร
ไพบูลย์ บาง
คนที 2002 
จ ากัด 

08/01/2562 1 

     1,200.00 ฎ133 จ้างเหมา
ร้านมนูศลิป์อิงค์
เจ็ทจัดท าปูายวัน
เด็กปี 2562 

08/01/2562 3 

     600.00 ฎ134 เช่า
นั่งร้านเพื่อติดตั้ง
ปูายวันเด็กจาก
นายประยรู วัน
เพ็ญ 

08/01/2562 3 

6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการก าจดั
แหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

รายได้อื่นๆ 54,191.40 13,000.00 ฎ13 จ้างเหมา
นายปรีดา วัน
เพ็ญ ฉีดพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 12หมู่ 
รวม14 วัน 
สัญญา 
เลขท่ี1/2562 

02/10/2561 14 

     5,017.20 ฎ30ซื้อน้ ามัน
พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย
ดีเซล90ลิตร
เบนซิน60ลติร
จาก บ.รัตน
ไพบูลยเ์สตชั่น
จ ากัด 

02/10/2561 1 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     1,796.40 ฎ30 ซื้อน้ ามันพ่น

หมอกควันก าจัด
ยุงลายดเีซล60
ลิตรจาก บ.รัตน
ไพบูลยเ์สตชั่น
จ ากัด 

09/10/2561 1 

     1,371.00 ฎ30 ซื้อน้ ามันพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลายดเีซล20
ลิตรเบนซิน20ลิตร
จาก บ.รัตนไพบูลย์
เสตชั่นจ ากัด 

12/10/2561 1 

     19,500.00 
 
 
 

ฎ จ้างเหมา น.ส.
พิศมัย เหลืออาลัย 
ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย12หมู่
รวม16วัน สัญญา
เลขท่ี42/2562 

03/09/2562 16 

     5,500.00 ฎ464จ้างร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายโครงการฯและ
ปูายประชาสัมพันธ์ 
เลขท่ี37/2562 

29/08/2562 4 

     1,297.40 ฎ486 ซื้อน้ ามัน
พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย ดีเซล
30 ลิตร เบนซิน
15 ลิตร จาก บ.
รัตนไพบลูยส์แตชั่น 
จ ากัด  

29/08/2562 28 

     763.20 ฎ486 ซื้อน้ ามัน
พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย ดีเซล
30 ลิตร จาก บ.
รัตนไพบลูยส์แตชั่น 
จ ากัด  

06/09/2562 19 

     696.20 ฎ486 ซื้อน้ ามัน
พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย 
เบนซิน20 ลติร 
จาก บ.รัตนไพบูลย์
สแตชั่น จ ากัด  

09/09/2562 16 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     775.20 ฎ486 ซื้อน้ ามันพ่น

หมอกควันก าจัด
ยุงลาย ดีเซล30 ลิตร 
จาก บ.รัตนไพบูลย์
สแตชั่น จ ากัด  

10/09/2562 15 

     1,135.30 ฎ486 ซื้อน้ ามันพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย ดีเซล30 ลิตร 
เบนซิน10 ลติร จาก 
บ.รัตนไพบูลยส์แตชั่น 
จ ากัด  

11/09/2562 14 

     1,225.00 ฎ486 ซื้อน้ ามันพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย ดีเซล20 ลิตร 
เบนซิน20 ลติร จาก 
บ.รัตนไพบูลยส์แตชั่น 
จ ากัด  

13/09/2562 12 

     705.80 ฎ486 ซื้อน้ ามันพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย ดีเซล20 ลิตร 
จาก บ.รัตนไพบูลย์
สแตชั่น จ ากัด  

16/09/2562 9 

     1,408.70 ฎ486 ซื้อน้ ามันพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย ดีเซล23 ลิตร 
เบนซิน23 ลติร จาก 
บ.รัตนไพบูลยส์แตชั่น 
จ ากัด  

18/09/2562 8 

7 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการฉดี
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าและผ่าตดั
ท าหมัน/ตอน
ให้สุนัขและ
แมว 

รายได้อื่นๆ 61,906.00 41,100.00 ฎ210ซื้อวัคซีนพร้อม
เข็มฉีดยา,ไซริงค,์ปูาย
ช่ือจากเคเอสเอ็น 
เทรดดิ้ง ใบสั่งซื้อท่ี
4/2562 

26/02/2562 15 

     12,530.00 ฎ276 จ้างนางอุบล
วรรณ สฤตรนติร์ ฉีด
วัคซีนฯ 12หมู่ 
จ านวน 1,253 ตัว 

15/03/2562 30 
 

 



25 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     4,401.00 ฎ277จ้างนางอุบล

วรรณ สฤตเนตร์ ส ารวจ
ข้อมูลสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ 12 
หมู่บ้านจ านวน 1,467
ตัว 

15/03/2562 30 

     500.00 ฎ298จ้างร้านมนูศลิป์
อิงค์เจทท าปูายไวนิล
โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

10/05/2562 3 

     3,375.00 ฎ299จ้างนางสุวภี เกตุ
สิงห์น้อย จัดท าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

13/05/2562 1 

8 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
ปูองกันและ
ระงับ
โรคตดิต่อ 

รายได้อื่นๆ 4,820.00 300.00 ฎ55 จ้างเหมานาย
ปรีดา วันเพ็ญ ฉดีพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย  
ณ 116 ม.8 มีผู้ปุวย
เป็นไข้เลือดออก 

08/10/2561 1 

     300.00 ฎ59 จ้างเหมานาย
ปรีดา วันเพ็ญ ฉดีพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย  
ณ 1 ม.5 มีผู้ปุวยเป็น
ไข้เลือดออก 

19/11/2561 1 

     300.00 ฎ61จ้างนายปรีดา วัน
เพ็ญ ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย ณ 
บ้านเลขท่ี 83 ม.11 มี
คนปุวยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

22/11/2561 1 

     300.00 ฎ114จ้างนายปรดีา 
วันเพ็ญ ฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย ณ 
89 ม.11 และ 69/2 
ม.13 ปุวยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

20/12/2561 1 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 

     3,020.00 ฎ41,49
โครงการ
กิจกรรมจติ
อาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ก าจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย ค่า
ปูาย,อาหารว่าง 

08/10/2561 1 

     300.00 ฎ201จ้างนาย
ปรีดา วันเพ็ญ 
ฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัด
ยุงลาย ณ 64 
ม.5 ปุวยเป็น
โรคไขเ้ลือดออก 

27/02/2562 1 

     300.00 ฎ385จ้างนาย
ปรีดา วันเพ็ญ 
ฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัด
ยุงลาย ณ 
69/2ม.9 มีคน
ปุวยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

09/07/2562 1 

9 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการตรวจ
สุขภาพ
ประจ าป ี

 0.00 0.00 ผู้สูงอายุ  
ม.1-ม.13  
ต.กระดังงา 

01/10/2562 365 

10 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดัจ้าง 
บริษัทจัดเก็บ
ขยะ 

รายได้อื่นๆ 602,598.44 81,328.00 ฎ44ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วงศพัทธ์ 
สัญญาจ้างเลขท่ี
1/2562 

01/10/2561 31 

     51,676.00 ฎ83ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วงศพัทธ์ 
สัญญาจ้างเลขท่ี
3/2562 

10/11/2561 30 



27 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     66,263.87 ฎ117ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด 
วงศพัทธ์ สัญญา
จ้างเลขท่ี
5/2562 

01/12/2561 30 

     54,753.46 ฎ156ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด 
วงศพัทธ์ สัญญา
จ้างเลขท่ี
6/2562 

02/01/2562 31 

     56,274.11 ฎ191ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด 
วงศพัทธ์ สัญญา
จ้างเลขท่ี
7/2562 

01/02/2562 28 

     65,678.00 ฎ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วงศพัทธ์ 
สัญญาจ้างเลขท่ี
8/2562 

01/03/2562 31 

     226,625.00 ฎ289 บริษัท 
เอส เอ็น ที เทค 
จ ากัด สัญญาจ้าง
เลขท่ี 10/2562 

01/04/2562 183 

11 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนี พันปี
หลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

รายได้อื่นๆ 0.00 0.00 อบต.กระดังงา
ร่วมกับวัดปาก
ง่าม 

12/08/2562 1 

12 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณี
สงกรานต์ และ
วันผู้สูงอาย ุ 

รายได้
อื่นๆ 

28,520.00 3,000.00 ฎ247จ้างร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจท
ท าปูายสืบสาน
งานประเพณีวัน
สงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุป ี
2562 

10/04/2562 2 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     6,000.00 ฎ252จ้าง

นายประยรู 
วันเพ็ญ จัด
เครื่องเสยีง,
นั่งร้าน,
อาสนะพระ
,โต๊ะเกา้อี้
พร้อมจัดเก็บ
สถานท่ี 

10/04/2562 7 

     8,440.00 ฎ253จ้าง
น.ส.พิศมัย 
เหลืออาลยั 
จัดดอกไม,้น้ า
อบ,ร้อย
พวงมาลัย
,พร้อมตกแต่ง
สถานท่ี เลขท่ี
16/2562 

10/04/2562 7 

     10,320.00 ฏ254จ้าง
นายมวลศลิป์ 
สุภาศรี จัดท า
อาหาร
กลางวัน ใบสั่ง
จ้างเลขท่ี
18/2562 

10/04/2562 7 

     760.00 ฎ255 จัดซื้อ
น้ าดื่มและ
น้ าแข็งจาก
ร้านอ๊ีด 
บริการ 

11/04/2562 3 

13 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

รายได้อื่นๆ 0.00 0.00 จัดหาเรือและ
กาบกล้วยไป
ปล่อยกระทง
กาบกล้วย
บริเวณ
อุทยาน ร.2 

22/11/2561 1 

 

 

 



29 
 

ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
14 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,823,800.00 4,823,800.00 งบกลาง 01/10/2561 365 

15 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,325,600.00 1,325,600.00 งบกลาง 01/10/2561 365 

16 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ให้กับ
โรงเรียนวดั
ปากง่าม 
(ผ่องสอาด
ราษฎร์นุกลู)  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

346,000.00 87,000.00 ฏ57 บันทึก
ข้อตกลงการ
รับเงินอุดหนุน 
เลขท่ี 
1/2562 

19/11/2561 1 

     87,000.00 ฎ161บันทึก
ข้อตกลงการรับ
เงินอุดหนุน 
เลขท่ี 2/2562 

06/02/2562 1 

     172,000.00 ฎ332 บันทึก
ข้อตกลงการรับ
เงินอุดหนุน
เลขท่ี 3/2562 

11/06/2562 1 

17 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมแห่
เทียนวัน
เข้าพรรษา 

 0.00 0.00 ถวายเทียน
พรรษาวัดปาก
ง่ามและวัด
บางใหญ่ 

11/07/2562 1 

 

 



30 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
18 การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 6,500.00 ฎ353 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 4/2562 อบรม
ให้ความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออก ม.9 

18/06/2562 1 

     7,000.00 ฎ353 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 5/2562 
โครงการบ้านวดัไทร
ปลอดยาเสพตดิ ม.9 

18/06/2562 1 

     6,500.00 ฎ353 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 6/2562 อบรม
ให้ความรู้เรื่องลดพุงลด
เอวลดโรค ม.9 

18/06/2562 1 

     7,000.00 ฎ357 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 7/2562 
โครงการชุมชนร่วมใจ
ปลอดยาเสพตดิ ม.3 

28/06/2562 1 

     7,000.00 ฎ357 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 8/2562 
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า ม.3 

28/06/2562 1 

     6,000.00 ฎ357 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 9/2562 
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องวัณโรคใน
ชุมชน ม.3  

28/06/2562 1 

     7,000.00 ฎ358 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 10/2562 
โครงการใส่ใจสุขภาพ
ห่างไกลโรคเบาหวาน 
ความดัน ม.1 

28/06/2562 1 

 



31 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     6,500.00 ฎ358 บันทึกข้อตกลง

การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 11/2562 
โครงการอบรมการใช้
พืชสมุนไพรเป็นอาหาร
และยา ม.1 

28/06/2562 1 

     6,500.00 ฎ358 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 12/2562 
โครงการชุมชน
กระดังงาปลอดยาเสพ
ติด ม.1 

28/06/2562 1 

     6,000.00 ฎ273 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 1/2562 
โครงการต้านมะเร็งเตา้
นมและมะเร็งต่อม
ลูกหมาก ม.5 

26/04/2562 1 

     7,000.00 ฎ273 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 2/2562 
โครงการบ้านคลอง
ละมดุปลอดยาเสพติด 
ม.5 

26/04/2562 1 

     7,000.00 ฎ273 บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน
เลขท่ี 3/2562 
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ม.5 

26/04/2562 1 

19 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถ ุ
ประสงค ์

25,990.00 9,890.00 ฎ294 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

14/05/2562 1 

     6,900.00 ฎ294 เครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
กระดังงา 

14/05/2562 1 



32 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     4,600.00 ฎ294 หนังสือเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระดังงา 

14/05/2562 1 

     4,600.00 ฎ294 อุปกรณ์การ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กระดังงา 

14/05/2562 1 

20 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการ
รณรงค์
ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

รายได้อื่นๆ 64,700.00 15,800.00 ฎ 110 ค่าตอบแทน
สมาชิก อปพร.79 
ราย เพื่อปฏิบตัิงาน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
(27ธค.61-2มค.62) 

27/12/2561 7 

     6,000.00 ฎ118จา้งเหมานาย
วีรไชย อ้ึงเหมอนันต ์
ติดตั้งเต็นท2์หลัง,
ไฟฟูาแสงสว่าง 7 วัน  
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

26/12/2561 8 

     9,800.00 ฎ119จา้งเหมานาง
ปวีณา โอกาสรัตน์ 
จัดชุดกาแฟพร้อมดืม่
ส าหรับบริการ
ประชาชน ณ จุด
ตรวจช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

27/12/2561 7 

     500.00 ฎ246จ้างร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
ไวนิลจดุบริการ อบต.
กระดังงา เทศกาล
สงกรานต ์

05/04/2562 5 

     9,800.00 ฎ260จ้างนางปวีณา 
โอกาศรัตน์ จดัชุด
กาแฟพร้อมน้ าดื่ม
ส าหรับบริการ
ประชาชน ณ จุด
บริการช่วงสงกรานต ์

10/04/2562 7 

     6,000.00 ฎ261จ้างนายวีรไชย 
อึ้งเหมอนันต์ ตั้ง
เต้นท์2หลัง,ไฟฟูา
แสงสว่าง7วัน พร้อม
จัดโตะ๊เก้าอ้ีเทศกาล
สงกรานต ์

10/04/2562 8 



33 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     16,800.00 ฎ262 ค่าตอบแทน

สมาชิก อปพร.84
ราย เพื่อปฏิบตัิงาน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์(11-
17เม.ย.62) 

11/04/2562 7 

21 การพัฒนาและ
การส่งเสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตร
ประจ าต าบล
กระดังงา  

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 20,000.00 ฎ454บันทึก
ข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนเลขท่ี 
4/2562 

30/08/2562 1 

22 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการลง
แขกลงคลอง 

รายได้อื่นๆ 600.00 600.00 ฎ38จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจท ท า
ปูายโครงการลงแขก
ลงคลองเมืองแม่
กลองสะอาดตาม
แนวทางประชารัฐ 

08/10/2561 6 

     0.00 ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 
ส.อบต., ผู้น าชุมชน 
และหน่วยราชการ
อื่นๆ 

01/10/2561 365 

23 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการปลูก
ต้นไมเ้ฉลิม
พระเกียรต ิ

รายได้อื่นๆ 12,400.00 2,800.00 ฎ306 จ้างนาง
ปวีณา โอกาศรตัน์ 
จัดหาต้นทองอุไร 
70 ต้น 

01/05/2562 5 

     500.00 ฎ307 จ้างร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
โครงการฯ 

13/05/2562 2 

     3,550.00 ฎ308 จ้างนายมวล
ศิลป์ สภุาศรี จดัหา
อุปกรณ์การเกษตร
และดินตาม
โครงการฯ 

13/05/2562 2 

 

 



34 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน

(วัน) 
     5,050.00 ฎ418จ้าง น.ส.สภุา 

เกตุสิงห์น้อย จดัหา
ต้นทองอุไรพร้อม
อุปกรณ์การเกษตร
และดิน ใบสั่งจ้างท่ี
31/2562 

24/07/2562 2 

     500.00 ฎ419จ้างร้านมนู
ศิลปอิงค์เจทท าปูาย
ไวนิลโครงการปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรต ิใบสั่งจ้างท่ี
30/2562 

24/07/2562 2 

24 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
ส าหรับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 
และที่ท าการ 
อบต.กระดังงา 

รายได้อื่นๆ 27,796.50 27,796.50 ร้านวันชัยเทศนา
โดยนางอังคณา 
เทศนา ใบสั่งซื้อท่ี
1/2562 

01/10/2561 365 

25 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

โครงการจดั
งานราชพิธี
และรัฐพิธีท่ี
ส าคัญของชาต ิ

รายได้อื่นๆ 57,665.00 430.00 ฎ104จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายโครงการอุ่นไอ
รักคลายความหนาว 

07/12/2561 1 

     1,500.00 ฎ120จ้างนายชัย
ณรงค์ มลูด้วง ท า
พานพุ่มดอกไม้
ประดิษฐร์าชสักการะ
ถวายราชดุดีและ
ถวายบังคม 5 ธันวา 

03/12/2561 1 

     5,000.00 ฎ264 จ้างเหมารา้น
มนูศิลป์อิงค์เจทจดัท า
ปูายพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.10 และ
ปูายตราสัญลักษณ์ 
เลขท่ี21/2562 

11/04/2562 8 

     17,250.00 ฎ285ซื้อธงตรา
สัญลักษณ์ ร.10 ,ธง
ชาติ,เสาธง พิธีบรม
ราชาภิเษก ร.10 
จากร้านศรสีุวรรณ 
เลขท่ี15/2562 

26/04/2562 5 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
     1,000.00 ฎ286จ้างเหมา น.ส.

พิศมัย เหลืออาลัย จัด
โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์ ร.
10 พร้อมเครื่องราช
สักการะ 

01/05/2562 2 

     1,500.00 ฎ จ้างเหมานายปรีดา 
วันเพ็ญ ประดับธง
ชาติและธงตราสญัญา
ลักษณ์ เนื่องในวัน
ราชาภิเษก 

01/05/2562 2 

     1,880.00 ฎ337จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายไวนิลพื้นหลังวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดาฯ 

30/05/2562 1 

     5,000.00 ฎ336จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.10 และ
พระบรมราชินีพร้อม
ติดตั้ง 

30/05/2562 1 

     5,905.00 ฎ334ซื้อวัสดุใช้ใน
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระราชินี 
3 มิ.ย. จากร้านศรี
สุวรรณ เลขท่ี 
18/2562 

30/05/2562 1 

     1,000.00 ฎ339จ้างเหมา น.ส.
พิศมัย เหลืออาลัย จัด
โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์พระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

30/05/2562 1 

     5,000.00 ฎ412จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.10 ใบสั่ง
จ้างเลขท่ี28/2562 

19/07/2562 5 

 



36 
 
ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
     5,200.00 ฎ413จ้างเหมา

ร้านมนูศลิป์อิงค์
เจทท าปูายพระ
บรมฉายาลักษณ์  
ร.10 และตรา
สัญลักษณ์ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี27/2562 

19/07/2562 5 

     5,000.00 ฎ414ซื้อธงชาติ
ไทย50ผืน,ธงตรา
สัญลักษณ์(วปร.)
50ผืน จากร้านศรี
สุวรรณ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.
10 

19/07/2562 5 

     300.00 ฎ417 จ้างนาย
ปรีดา วันเพ็ญ ถอน
ธงชาติและธงตรา
สัญญาลักษณ์เก่า
พร้อมประดับใหม ่
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 

24/07/2562 2 

     1,200.00 ฎ ซื้อธงพระ
นามาภไิธย(สก.)
20ผืน จากร้าน
ศรีสุวรรณ วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระพันปี
หลวง 

06/08/2562 2 

     500.00 ฎ466จ้างนาย
ปรีดา วันเพ็ญ เก็บ
ธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์บริเวณ
เกาะกลางถนนและ
12หมู่บ้าน 

30/08/2562 3 

26 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

โครงการ
จัดท าแผ่น
พับและปูาย 
ประชา 
สัมพันธ์ 

รายได้อื่นๆ 7,700.00 1,050.00 ฎ37จ้างเหมาร้าน
มนูศิลป์อิงค์เจทท า
ปูายการรับ
ลงทะเบียน
ผู้สูงอาย ุประจ าปี
งบประมาณ2563 

08/10/2561 6 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
     2,500.00 ฎ39จ้างเหมาร้านมนู

ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
โครงการประชาสมัพันธ์
รณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออกพร้อม
ติดตั้ง 

08/10/5561 6 

     2,500.00 ฎ40จ้างเหมาร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
โครงการประชาสมัพันธ์
รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขพร้อมตดิตั้ง 

08/10/5561 6 

     590.00 ฎ105จ้างเหมาร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
ประชาสมัพันธ์การรับ
ช าระภาษี 2 ปูาย 

14/12/2561 6 

     860.00 ฎ165จ้างเหมาร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจท ท าปูาย 
"โครงการสร้างจิตส านึก
คนรักษ์กระดังงา" 

23/01/2562 1 

     200.00 ฎ348จ้างร้านมนูศลิป์
อิงค์เจทท าปูายไวนิลจุด
บริการอินเตอร์เนต็
ต าบล 

14/06/2562 3 

27 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

จัดกิจกรรม
รณรงค์แก้ไข
ปัญหา ยาเสพ
ติด 

รายได้อื่นๆ 0.00 0.00 อบต.กระดังงาร่วมกับ
โรงเรียนวดัปากง่าม 

26/06/2562 1 

28 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

โครงการจดั
เวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน
และระดับ
ต าบล เพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

รายได้อื่นๆ 15,910.00 660.00 ฎ189จ้างเหมาร้านมนู
ศิลป์อิงค์เจทท าปูาย
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
1 ปูาย 

07/02/5562 1 

     11,125.00 ฎ196จ้างเหมา น.ส.
ส าราญ จันทะแจ่ม 
จัดหาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ประชาคม
ระดับหมู่บ้าน 

07/02/2562 11 
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ตารางท่ี  6  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
     2,125.00 ฎ196จ้างเหมา นาง

ประยรู ชุ่มอุระ จัดหา
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ประชาคม
ระดับต าบล 

26/02/2562 1 

     2,000.00 ฏ327จ้างเหมานาง
ประยรู ชุ่มอุระ จัด
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มประชาคม
ระดับต าบลครั้งท่ี2 

30/05/2562 1 

29 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 
ที่ด ี

จัดซื้อ
เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ ์
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
อบต.กระดังงา 

รายได้อื่นๆ 4,555.00 1,825.00 ฎ208 ซื้อร้องเท้า อป
พร.2 คู่ จากร้านเลา่ฉิน 
โดยนายสุธี ลักษณ์
อ านวยพร 

21/02/2562 4 

     2,730.00 ฎ209ซื้อชุด อปพร.
จากร้านหนุ่มสยามโดย
นายธานี บุษยวรพัฒน์ 
1 ชุด 

04/03/2562 7 

30 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

โครงการ
จัดซื้อถังขยะ
และฝาปิดถัง
ขยะ 

รายได้อื่นๆ 51,000.00 51,000.00 ฎ305 ซื้อถังขยะ 36 
ใบ จากร้านฐิติกานต์ 
พาณิชย์ เลขท่ี 
14/2562 

26/04/2562 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

ตารางท่ี  6.1  รายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   
 

ที ่
ประเภท
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
1 ครุภณัฑ์อื่นๆ ติดตั้งปูายซอย, 

ปูายช่ือถนน, 
ปูายบอกทาง
ภายในเขต 
อบต.กระดังงา 

รายได้อื่นๆ 200,000.00 200,000.00 ฎ470บริษัทรุ่งทรัพย์
อิเล็คทริคแล็มพ์ 
จ ากัด โดยนายเรื่อง
ศักดิ์ อ้ึงประเสริฐ
ภากร สญัญาเลขท่ี 
7/2562 

19/07/2562 45 

2 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวล 
แบบท่ี2 จ านวน 
2 เครื่อง 

รายได้อื่นๆ 60,000.00 30,000.00 ฎ 371 ร้านไอที
โซลูช่ัน ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 21/2562 

24/06/2562 13 

     30,000.00 ฎ387 หจก.นาวี
คอมพิวเตอร์ สญัญา
ซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขท่ี3/2562 

9/07/2562 9 

3 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารอง
ไฟ ขนาด 
800 VA 
จ านวน 2 
เครื่อง 

รายได้อื่นๆ 5,000.00 2,500.00 ฎ 373 ร้านไอที
โซลูช่ัน ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 21/2562 

24/06/2562 13 

     2,500.00 ฎ389 หจก.นาวี
คอมพิวเตอร์ สญัญา
ซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขท่ี3/2562 

9/07/2562 9 

4 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 
จ านวน 2 
เครื่อง 

รายได้อื่นๆ 12,900.00 8,600.00 ฎ372 รา้นไอทีโซลูช่ัน 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
21/2562 ส านักปลดั 
2 เครื่อง 

24/06/2562 13 

     4,300.00 ฎ388 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด นาวี
คอมพิวเตอร์ สญัญา
ซื้อขายคอมเลขท่ี
3/2562 กองคลัง 1 

9/07/2562 9 

5 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 
จ านวน 1 
เครื่อง 

รายได้อื่นๆ 21,000.00 21,000.00 ฎ374 รา้นไอที
โซลูช่ัน ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 21/2562 

24/06/2562 13 



40 
 

ตารางท่ี  6.1  รายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาที่มีการก่อหนี้ 
               ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  (ต่อ) 
 

ที ่
ประเภท
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น 
สัญญา 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินงาน 

(วัน) 
6 ครุภณัฑ์

ส ารวจ 
เครื่องหาพิกัดวัด
ด้วยสญัญาณ
ดาวเทียมแบบ
พกพา 

รายได้อื่นๆ 24,500.00 24,500.00 ฎ236 บริษัทกิจวิสัย 
จ ากัดโดยนายฉกาจ 
วิสัย ใบสั่งซื่อเลขท่ี 
7/2562 

02/04/2562 30 

7 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้
ส านักงาน 

รายได้อื่นๆ 10,000.00 10,000.00 ร้านแอทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เดคคอร์ ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 7/2562 

25/03/2562 5 

8 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

รายได้อื่นๆ 3,600.00 3,600.00 ร้านแอทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เดคคอร์ ใบสั่งซื้อ
เลขท่ี 7/2562 

25/03/2562 5 
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7.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕62 

โครงการตามแผนพัฒนาปี  ๒๕62  จ านวนทั้งสิ้น  55  โครงการ  บรรจุอยู ่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 จ านวน  42  โครงการ  สามารถด าเนินงานได้  จ านวน  30  โครงการ  
ประกอบด้วย 
  ๑.  จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จ  30  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   71.43 
  ๒.  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   0   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
  ๓.  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  12   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   28.57 
 

ตารางท่ี  10    แสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาปี  ๒๕62 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน   

2 50.00 0 0 2 50.00 0 0 0 0 4 100 

๒. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา  
ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 78.26 0 0 5 21.74 0 0 0 0 23 100 

๓. การพัฒนาดา้นการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1 50.00 0 0 1 0.00 0 0 0 0 2 100 

๔. การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน  พาณชิย 
กรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

1 50.00 0 0 1 0.00 0 0 0 0 2 100 

๕. การพฒันาดา้นการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 

2 66.67 0 0 1 33.33 0 0 0 0 3 100 

๖. การพัฒนาดา้นการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ด ี

6 75.00 0 0 2 25.00 0 0 0 0 8 100 

รวม 30 71.43 0 0 12 28.57 0 0 0 0 42 100 
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8.  รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน  ปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน
ปีงบประมาณ  2562  สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  11    แสดงการสรุปผลการด าเนินงาน  ปี 2562 
 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

14.0 21.36 4.0 1.20 2.0 0.62 2.0 0.62 2.0 0.62 

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

25.0 9.15 23.0 7.98 18.0 7.71 17.0 7.71 17.0 7.71 

๓. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

2.0 0.13 2.0 0.08 1.0 0.06 1.0 0.06 1.0 0.06 

๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเที่ยว 

2.0 0.07 2.0 0.04 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

3.0 0.13 3.0 0.02 2.0 0.01 2.0 0.01 2.0 0.01 

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

9.0 0.49 8.0 0.16 6.0 0.11 6.0 0.11 5.0 0.09 
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9. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวม 
 
  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา    
ในภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเปูาหมายที่
เกี่ยวข้อง  จ านวน  248  ชุด  สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  9  จ าแนกและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 125 50.40 

หญิง 121 48.79 

ไม่ระบุ 2 0.81 

รวม 248 100.00 
   

 

จากตารางที่  9  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น   
เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ   50.40   รองลงมา  คือ  เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ   48.79 
 
ตารางท่ี  10  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า   20  ปี 11 4.43 

ระหว่าง  20 – 30  ปี 33 13.31 

ระหว่าง  31 – 40  ป ี 31 12.50 

ระหว่าง  41 – 50  ป ี 47 18.95 

ระหว่าง  51 – 60  ป ี 52 20.97 

มากกว่า  60  ปี 72 29.03 

ไม่ระบุ 2 0.81 

รวม 248 100 
 
 

  จากตารางที่  10  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกอายุ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า  60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  29.03  รองลงมา  คือ  ระหว่าง 51 - 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.97  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  11  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 101 40.73 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 74 29.84 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 16 6.45 

ปริญญาตรี 37 14.92 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.61 

อ่ืน ๆ 3 1.21 

ไม่ระบุ 13 5.24 

รวม 248 100 

 

  จากตารางที่  11  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  40.73  รองลงมา  คือ  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า   
คิดเป็นร้อยละ  29.84   ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี  12  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 25 10.08 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 2.41 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 45 18.15 

รับจ้าง 64 25.81 

นักเรียน/นักศึกษา 13 5.24 

เกษตรกร 80 32.26 

อ่ืน ๆ  7 2.82 

ไม่ระบุ 8 3.23 

รวม 248 100 

 

จากตารางที่  12  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท า
อาชีพ  เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  32.26  รองลงมา  คือ  อาชีพ รับจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  25.81  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  13  สรุปความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 26.96 % 71.74 % 1.30 % - 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25.22 % 72.17 % 2.61 % - 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 22.61 % 73.48 % 3.91 % - 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 21.74 % 75.22 % 3.04 % - 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 23.48 % 70.87 % 5.65 % - 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 22.61 % 73.91 % 3.48 % - 
7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   ในท้องถิ่น 

25.22 % 72.17 % 2.61 % - 

8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 24.78 % 73.48 % 1.74 % - 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 24.78 % 73.91 % 1.31 % - 

รวม 24.15 % 73.00 % 2.85 % - 

 
 จากตารางที่  13  สรุปการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา  ในภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม  แบบที่  3/2  
แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวม   สอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  248  ชุด  พบว่า  ประชาชนที่พอใจมาก  ร้อยละ  24.15   พอใจ 
ร้อยละ  73.00   และไมพ่อใจร้อยละ   2.85 
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10.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาใน
แต่ละยุทธศาสตร์  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามแบบท่ี  3/3  แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์    สอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  248 ชุด   สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  14   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

เฉลี่ยที่ได้รับ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.33 83.26 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10     8.35  83.48 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10     8.31  83.13 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10     8.33  83.30 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10     8.34 83.39 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10     8.36  83.61 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10     8.43  84.33 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10     8.59  85.88 

ภาพรวม 80 67.04 83.80 

  จากตารางที่  14  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า  ในภาพรวม
ของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีค่าระดับการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  
67.04  คิดเป็นร้อยละ  83.80  ของคะแนนเต็ม 
 

ตารางท่ี  15   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

เฉลี่ยที่ได้รับ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10     8.39  83.91 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10     8.45  84.55 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10     8.42  84.21 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10     8.35  83.52 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10     8.33  83.35 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10     8.31  83.09 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10     8.42  84.21 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10     8.52  85.15 

ภาพรวม 80 67.20 84.00 

  จากตารางที่  15  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีค่าระดับการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  67.20  คิดเป็นร้อยละ  84.00  ของคะแนนเต็ม 
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ตารางท่ี  16   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ   
                  สงบเรียบร้อย 
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.39 80.86 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.63 86.27 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.59 85.92 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 8.53 85.28 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.56 85.62 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 8.61 86.05 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 8.58 85.84 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.68 86.78 

ภาพรวม 80 68.26 85.33 
   

จากตารางที่  16  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการ 
รักษาความสงบเรียบร้อย  พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีค่าระดับการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ   68.26   คิดเป็นร้อยละ  
85.33  ของคะแนนเต็ม 
 
ตารางท่ี  17   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม    
                  และการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 7.98 79.83 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.30 82.96 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.26 82.62 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 8.25 82.49 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.27 82.75 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 8.33 83.30 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 8.38 83.78 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.43 84.29 

ภาพรวม 80 66.20 82.75 

  จากตารางที่  17  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  
พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   มีค่าระดับการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  66.20  
คิดเป็นร้อยละ  82.75  ของคะแนนเต็ม 
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ตารางท่ี  18   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                  สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.34 83.43 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.45 84.51 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.39 83.95 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 8.38 83.78 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.38 83.78 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 8.43 84.29 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 8.50 84.98 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.61 86.09 

ภาพรวม 80 67.48 84.35 

  จากตารางที่  18  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มีค่าระดับการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  67.48  คิดเป็นร้อยละ  84.35   ของ
คะแนนเต็ม 
 
ตารางท่ี  19   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

ประเด็น 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ยที่
ได้รับ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.25 82.53 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.27 82.70 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.27 82.75 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 8.23 82.27 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.20 82.02 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 8.26 82.62 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 8.36 83.61 
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.43 84.33 

ภาพรวม 80 66.28 82.85 

  จากตารางที่  19  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พบว่า  ในภาพรวมของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  มีค่าระดับ
การให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  66.28  คิดเป็นร้อยละ  82.85   ของคะแนนเต็ม 
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ตารางท่ี  20   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 
                  ส่วนต าบลกระดังงา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

เฉลี่ยที่ได้รับ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   80 67.04 83.80 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา    
    ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 67.20 84.00 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ 
    สงบเรียบร้อย 

80 68.26 85.33 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  พาณิชยกรรม   
    และการท่องเที่ยว 

80 66.20 82.75 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  
    อย่างยั่งยนื 

80 67.48 84.35 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 80 66.28 82.85 

รวม 480 402.46 83.85 

 
  จากตารางที่  20  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา  พบว่า  ในภาพรวมของความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา  มีค่าระดับการให้บริหารได้รับคะแนนเท่ากับ  402.46  คิดเปน็ร้อยละ  83.85  ของ
คะแนนเต็ม 
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11.  ผลการด าเนินงานปี 2562  

       องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕62 ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายวินัย กรุดทอง (เส้นเดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงการปรับปรุงพ้ืนลานกีฬาต้านยาเสพติด  
(อาคารกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา) 
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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โครงการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ครั้งที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครั้งที่ 2 
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โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดท าหมัน/ตอนให้สุนัขและแมว 
-โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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-โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
-โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
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-ปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออกและปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายบ้านที่มีคนปุวยเป็นโรคไข้เลือดออก 
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
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โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
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โครงการรณรงค์ป้องกันกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
-เทศกาลปีใหม่ 2562 
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-เทศกาลสงกรานต์  2562 
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โครงการลงแขกลงคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
-วันที่ 17 พ.ค.62 
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-วันที่ 31 ก.ค.62 
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จัดซื้อหนังสือพิมพ์ส าหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                
                              ม.1                 ม.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ม.13 
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โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีรวมถึงประเพณีที่ส าคัญของชาติ 
-โครงการอุ่นไอรักคลายความหนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               -วางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ราชสักการะถวายราชดุดีและถวายบังคม 5 ธันวา 
 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
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-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   3 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท าแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 
-ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
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-ประชาคมระดับต าบล  28 ก.พ.62 
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-การจัดเวทีประชาคมระดับต าบล ครั้งที่ 2 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)   30 พ.ค. 62 
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ติดตั้งป้ายซอย, ป้ายชื่อถนน, ป้ายบอกทางภายในเขต อบต.กระดังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ส่วนที่ 3    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้   

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
    1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
    1.3  ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8)  แผนงาน 5 คะแนน 
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม   100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
    2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
    2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
    2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
    2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการ... 
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(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา

รัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.2 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19.5 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    3.8 แผนงาน (5) (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 98.7 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                          (นางประยูร  ชุ่มอุระ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระดังงา 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
      (นางสาวณัฐปภัสร์  ต่ายเล็กวรกิจ)                     (นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมริน) 
                      กรรมการ     กรรมการ 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
             (นางอุดมศรี  คงวิจิตต์)                         (นางประนอม  สุระพันธ์) 
                      กรรมการ     กรรมการ 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
           (นายประวิทย์  จิตต์สมุทร)             (นางประทิน  จันทร์หอม) 
                      กรรมการ     กรรมการ 

 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
             (นางบงกช  พงษ์พานิช)                           (นางมาลัย  สว่างวงศ์) 
                      กรรมการ     กรรมการ 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
            (นายบุญเกื้อ  กลิ่นสุคนธ์)           (นางสาววราภรณ์  แก่สีโลหิต) 
                      กรรมการ         เลขานุการกรรมการ 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

หน้าที่ 1 - 3 

20 
(3) 

 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

หน้าที่ 3 - 8 (2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

หน้าที่  
9 - 10 

(2) 
 

2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

หน้าที่  
10 - 13 

(2) 
 

2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

หน้าที่  
14 - 17 

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้อถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

หน้าที่ 
17 

(2) 
 

1.5 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุา
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

หน้าที่  
17 - 18 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

หน้าที่  
14 

(2) 
 

1.7 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้าที่  
51 - 115 

(3) 
 

3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
หน้าที่  

26 - 50 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

หน้าที่  
51 - 52 

(3) 
 
 

2.5 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

หน้าที่  
51 52 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

หน้าที่  
51 52 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

หน้าที่  
51 52 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

หน้าที่  
46 - 50 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

แผนพัฒนา
หน้าที่  

53 - 56 

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

หน้าที่  
53 - 56 

(10) 10 

 



78 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 

 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 
หน้าที่  

53 - 56 

 
(10) 

 
10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
หน้าที่  

40 - 42 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

หน้าที่  
44 - 45 

(5) 5 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

หน้าที่ 42 (5) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

หน้าที่ 45 (5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

หน้าที่ 57 (5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้าที่  
45 

(5) 5 

รวมคะแนน  100 98.70 
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.5 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58.10 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) (4.6) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) (5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

(4.5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
(5) (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 97.60 

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                          (นางประยูร  ชุ่มอุระ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระดังงา 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
      (นางสาวณัฐปภัสร์  ต่ายเล็กวรกิจ)                     (นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมริน) 
                      กรรมการ     กรรมการ 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
             (นางอุดมศรี  คงวิจิตต์)                         (นางประนอม  สุระพันธ์) 
                      กรรมการ     กรรมการ 

- เอกสารแนบท้าย... 
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- เอกสารแนบท้าย 5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
           (นายประวิทย์  จิตต์สมุทร)             (นางประทิน  จันทร์หอม) 
                      กรรมการ     กรรมการ 

 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
             (นางบงกช  พงษ์พานิช)                           (นางมาลัย  สว่างวงศ์) 
                      กรรมการ     กรรมการ 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน  
            (นายบุญเกื้อ  กลิ่นสุคนธ์)           (นางสาววราภรณ์  แก่สีโลหิต) 
                      กรรมการ         เลขานุการกรรมการ 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
หน้าท่ี  

46 - 56 

10 
 

10 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

การติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา 

10 
 

10 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน า 
เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการที่
บรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

การติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา 

10 9.5 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

หน้าท่ี  
46 - 57 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

 
หน้าท่ี  

62 - 115 

60 
(5) 

 
5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ)  มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

5.4  โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 

 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงคส์อดคล้องกบัความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกบั 
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
หน้าท่ี  

62 - 115 

 
(5) 

 
5 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เปูาหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 4.6 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 5 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
ลากรหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 5 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินคา้เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 4.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
เอกสาร 
(หน้า) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
หน้าท่ี  

62 - 115 

 
(5) 

 
5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 4.5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล   
(Effectiveness)  (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น 
น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5)  ความโปร่งใส   
(Transparency) 

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 5 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 4.5 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

หน้าท่ี  
62 - 115 

(5) 5 

รวมคะแนน  100 97.60 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพือ่การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) 
 


