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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน หวังเป็น อย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
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ส่วนที่ 1 บทนา
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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม M
( onitoring) และ การประเมิน Evaluation)
(
เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตาบลด่านนอก
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-22. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชาชนในตาบลด่านนอกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1)
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3)
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
4)
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คนและ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 2 คน

-3คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อ
กาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2.
ดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอกได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะ เริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตาม และประเมินผลจะ นาวัตถุประสงค์และขอ บเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผน พัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตาม วัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการใน ชั้น นี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม แผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย
ก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

-42.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7
การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน ตาบลด่านนอก ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.ด่านนอก

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

-54. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ใช้ในการเก็บข้อมูลการ ติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการ นาไปทดลองใช้ เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไ ปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอกกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกมาปฏิบัติงาน
1.4
ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับ ตาบลและ
อาจรวมถึงอาเภอ ด่านขุนทดและจังหวัด นครราชสีมา ด้วย เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และ ปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอกกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2
วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจั ดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (
record)
สังเกต(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอกกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายอนันต์ – สามแยก รพ.
สต.ด่านนอก หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (จะใช้การวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป (จะใช้การวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews)
ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
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การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
3.4 การสารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลด่านนอก คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจ ไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง
ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
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ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
ประชาชนในเขตตาบลด่านนอก
ž

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
๒.๑
๒.๒
2.3
2.4
2.5
2.6

แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 -2564)
แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (การดาเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณ)
รายงานผลการดาเนินงาน (ค่าครุภัณฑ์)
รายจ่ายค้างจ่าย

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561)
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก.....................................................................
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนอก
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
รวม

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
2561
2562
2563
จา
จา
จา
จา
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
นวน
นวน
นวน
นวน

2564
งบประมาณ

164

145,099,900

164

145,099,900

164

145,099,900

164

143,227,900

13

342,500.00

13

347,500.00

13

352,500.00

13

352,500.00

48

10,253,107

48

10,283,000

48

10,283,000

48

10,288,000

9

265,000

9

265,000

9

265,000

9

265,000

43

4,185,000

43

4,190,000

43

4,195,000

43

4,200,000

277

160,145,507

277

160,185,400

277

160,195,400

277

158,333,400

-11รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อนุมัติงบประมาณ /แผนการดาเนินงาน
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวน
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8 11.27 2,170,900 13.40
2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

29

2.82

68,000

0.42

40.84 10,980,770

67.78

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

5.63

115,000

0.71

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

28

39.44

2,866,490

17.69

รวม

71

16,201,160

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
รายการ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (55 โครงการ)
ที่
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของ
ของแผนการ
ของ
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
1 บรรจุในแผนพัฒนา
277
160,145,507
ท้องถิ่นสี่ปี
2 จัดทาแผนการ
71
16,201,160
ดาเนินงาน
19.85
77.46
77.46
3 ตั้งในข้อบัญญัติ
71
16,201,160
งบประมาณ
4 สามารถดาเนินการได้
55
13,209,379.76
5 จ่ายขาดเงินสะสม
25
6,073,900
6 สามารถดาเนินการได้
80
19,283,279.76
28.88
83.33
83.33
(ข้อบัญญัติ + จ่ายขาด
เงินสะสม)

-12รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
งบ
งบ
งบ
งบ
งบ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
191 154,506,900.00
33 8,356,700.00
33 8,356,700.00
20 4,582,700.00
20 4,582,700.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

13

342,500.00

2

68,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

57

11,310,507.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9

265,000.00

4

115,000.00

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

46

3,970,000.00

29

2,814,530.00

28 10,534,170.00

1

28,000.00

17 9,103,690.00

2

23,950.00

27 1,984,239.76

1

28,000.00

17 9,103,690.00

2

23,950.00

27 1,984,239.76

1

28,000.00

17 9,103,690.00

2

23,950.00

27 1,984,239.76

-13รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(การดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)
ข้อมูลจาก e-plan

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

งบตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เงินสะสม
ยกระดับผิวจราจรหินคลุก
สายดอนอีโง๊ะไปทางทิศใต้ - ที่
นานายรวย หมู่ที่ 1 บ้าน
ละเลิงพิมาน
2 ยุทธศาสตร์การ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
พัฒนาด้าน
ช่วงที่ 1 สายนานายสนามไป
โครงสร้าง
ทางทิศใต้-นานายรวย ช่วงที่
พื้นฐาน
2 สายนานายรวย ไปทางทิศ
ใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน
3 ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนน
พัฒนาด้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม
โครงสร้าง
แยกบ้านนายอนันต์ - สาม
พื้นฐาน
แยกรพ.สต.ด่านนอก หมู่ที่ 2
บ้านพระหัวบึง

148,000

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกป่าช้าไปทางทิศ
ตะวันออก - ไร่นายสายยันต์
หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกไร่นายพุม่ ไปทาง
ทิศเหนือ - ไร่นางจินตนา หมู่
ที่ 3 บ้านน้อย

เงินสะสม

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกหนองกระทุ่มไร่
นายสวาทไปทางทิศตะวันตก
หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

เงินสะสม

ระยะ
เวลา
วงเงินตาม
วันที่เซ็น
คู่สัญญา
การ
สัญญา
สัญญา
ดาเนิน
งาน
148,000 หจก.สยาม เค 06/02/2561
30
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
5/2561

299,000

297,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย/
ฎีกา
721/2561

31/07/2561

30

304,000

275,500 หจก.ด่านนอก 07/03/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
10/2561

90

239,000

237,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย/
ฎีกา
722/2561

31/07/2561

30

71,700

70,500 หจกสยาม เค 03/07/2561
กรุ๊ป /สัญญา
จ้างเลขที่
16/2561

30

28,700

28,000 หจก.สยาม เค 03/07/2561
กรุ๊ป /ฎีกา
706/2561

30

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกไร่นายรัตน์ ด่าน
นาคิน ไปทางทิศเหนือ - ทุ่ง
หนองกา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

เงินสะสม

142,000

140,900 หจก.สยาม เค 03/07/2561
กรุ๊ป /ฎีกา
707/2561

30

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
จากถนนหินคลุกเดิม ไปทาง
ทิศเหนือ - สามแยกสระ SML
หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

60,000

60,000 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
1/2561

30

60,900

60,000 หจก.ด่านนอก 17/03/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
13/2561
332,000 หจก.ด่านนอก 20/02/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
9/2561 ลว.
19 กพ.
2561

60

9 ยุทธศาสตร์การ โครงการซ่อมแซมที่ทิ้งขยะ
พัฒนาด้าน
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3 บ้าน
โครงสร้าง
น้อย
พื้นฐาน
10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรง
น้าแข็งไปทางทิศใต้ - บ้าน
นายจอง หมู่ที่ 4 บ้านด่าน
นอก

370,000

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เงินสะสม
สายสามแยกหนองโจทย์ไป
ทางทิศใต้ - ไร่นางทองคา หมู่
ที่ 4 บ้านด่านนอก

249,000

247,000 หจก.ด่าน
31/07/2561
ขุนทกิตติชัย /
ฎีกา
720/2561

30

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายถนนหลวง 2148 ไปทาง
ทิศใต้ - ละเลิงยายมี หมู่ที่ 4
ตาบลด่านนอก

254,000

253,000 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
2/2561

30

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากสามแยกถนนลายยาง
สายบ้านด่านนอก - บ้านวัง
ไปทางทิศเหนือถึง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านมะขามน้อย

139,000

138,000 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
3/2561

30

เงินสะสม

90

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
เงินสะสม
คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสมศักดิ์ไปทาง ทิศ
ตะวันออก- โรงเรียนบ้านพระ
มะขาม หมู่ที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

750,500

441,500 หจก.ด่านนอก 13/03/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
11/2561

90

280,000 หจก.ด่านนอก 16/03/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
12/2561

90

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
ไป ทางทิศใต้ - หนองปลาซิว
หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ

347,000

347,000 หจก.สยาม เค 06/02/2561
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
6/2561

30

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เงินสะสม
สายวัดบ้านด่านนอก ไปทาง
ทิศเหนือ - ศาลตาปู่ หมู่ที่ 7
บ้านด่านเหนือ

36,000

36,000 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
4/2561

30

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายจากสานักสงฆ์บ้านพระหัว
บึง ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 7
บ้านด่านเหนือ

304,000

302,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย/
ฎีกา
723/2561

31/07/2561

30

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
เงินสะสม
คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยก
โรงเรียนวัดบ้าน ด่านนอก
(เสรีธรรมวิทยา) - ไปบ้าน
พระหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านด่าน
เหนือ

495,000

455,000 หจก.ด่านนอก 09/02/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
8/2561

90

220,000

220,000 หจก.ด่านนอก 10/09/2561
2009 กรุ๊ป/
ฎีกา
717/2561

30

19 ยุทธศาสตร์การ โครงการขุดลอกสระเก็บน้า
พัฒนาด้าน
สาธารณะ(สระประปา) หมู่ที่
โครงสร้าง
3 บ้านน้อย
พื้นฐาน
20 ยุทธศาสตร์การ โครงการป้องกันและ ลด
พัฒนาด้าน
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สร้างสังคมให้มี วันปีใหม่
คุณภาพชีวิตที่ดี

เงินสะสม

13,400

13,400 ใบสั่งจ้าง
เลขที่
15/2561/
ฎีกา
175/2561

28/12/2560

7

21 ยุทธศาสตร์การ โครงการป้องกันและ ลด
พัฒนาด้าน
อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สร้างสังคมให้มี วันสงกรานต์
คุณภาพชีวิตที่ดี

10,000

22 ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดซื้อวัสดุ
พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

50,000

4,200 นายจาลอง
สิทธิ์ขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
26/2561

10/04/2561

7

27,540 สัตวแพทย์
23/03/2561
คลีนิก (ปลวก
แดง)/ใบสั่งซื้อ
เลขที่
33/2561

7

32,375 ร้านคณิตสร 08/08/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อ เลขที่
63/2561

7

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทางานช่วงปิด ภาค
เรียน

45,000

45,000 ฎีกา
402/2561

21/05/2561

5

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (อุดหนุน
งานสาธารณสุข มูลฐาน)

52,500

52,500 ฎีกา 630636/2561

27/08/2561

5

เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตาบลด่านนอก

72,000

72,000 ฎีกา
209/2561

01/02/2561

7

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

6,000

6,000 ฎีกา
410/2561

22/05/2561

5

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one บ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1
โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300

7,300 ฎีกา
411/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

5,200.00

5,200.00 ฎีกา
412/2561

22/05/2561

5

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one บ้านพระหัวบึง
หมู่ที่ 2
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To bo
nubber one บ้านน้อย หมู่ที่
3
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านน้อย หมู่ที่ 3

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
414/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
417/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

6,000.00

6,000.00 ฎีกา
22/05/2561
41682561

5

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านด่านนอก
หมู่ที่ 4
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one บ้านด่านนอก
หมู่ที่ 4

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

4,200.00

4,200.00 ฎีกา
418/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

8,500.00

8,500.00 ฎี่กา
419/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
420/2561

22/05/2561

5

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านมะขาม
น้อย หมู่ที่ 5
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one บ้านมะขาม
น้อย หมู่ที่ 5
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

2,700.00

2,700.00 ฎีกา
423/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
421/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

4,700.00

4,700.00 ฎีกา
424/2561

22/05/2561

5

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดTo be
number one บ้านหัวบ่อ หมู่
ที่ 6
โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านด่านเหนือ
หมู่ที่ 7
40 ยุทธศาสตร์การ โครงการรณรงค์และแก้ไข
พัฒนาด้าน
ปัญหายาเสพติด To be
สร้างสังคมให้มี number one บ้านด่านเหนือ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมู่ที่ 7
41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
42 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี
43 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
426/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

5,000.00

5,000.00 ฎีกา
427/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,300.00

7,300.00 ฎีกา
429/2561

22/05/2561

5

โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่า
ชุมชนเจียบกลาง

30,000

21,000 มนันยาฟาร์ม
/ใบสั่งซื้อ
เลขที่
56/2561

06/07/2561

7

โครงการสารวจความพึง พอใจ
ของผู้รับบริการที่มี ต่อ
คุณภาพการให้บริการ ของ
อบต.ด่านนอก

20,000

20,000 ม.ราชภัฏ
02/10/2560
นครราชสีมา/
ฎีกา
716/2561

362

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

96,000

7,062.00 ฎีกา
01/10/2560
30/2561
เดือน ต.ค.60

31

7,062.00 ฎีกา
01/11/2560
84/2561
เดือน พ.ย.60

30

7,062.00 ฎีกา
01/12/2560
159/2561
เดือน ธ.ค.60

31

7,062.00 ฎีกา
01/01/2561
198/2561
7,062.00 ฎีกา
01/02/2561
258/2561
เดือน ก.พ.61

31
28

7,062.00 ฎีกา
01/03/2561
317/2561
เดือน มี.ค.61

31

7,062.00 ฎีกา
01/04/2561
378/2561
เดือน เม.ย.
2561
7,062.00 ฎีกา
01/05/2561
447/2561
เดือน พ.ค.
2561
7,062.00 ฎีกา
01/06/2561
505/2561
เดือน มิ.ย.61

30

7,062.00 ฎีกา
587/2561
เดือน กค.61

01/07/2561

31

7,062.00 ฎีกา
01/08/2561
627/2561
เดือน ส.ค.61

31

7,062.00 ฎีกา
693/2561
เดือน กย.61

01/09/2561

30

31

30

44 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

10,000

6,700.00 ปูเป้ก๊อปปี้/ 27/11/2560
ฎีกา
96/2561
ค่าแสกนถ่าย
เอกสารระวาง
ที่ดิน

3

45 ยุทธศาสตร์การ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
บริหารราชการ ทรัพย์สิน
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

10,000

4,200.00 ร้านเฉิดฉาย 06/11/2560
พาณิชย์/ฎีกา
50/2561
ค่าซ่อมปริ้น
เตอร์

3

46 ยุทธศาสตร์การ จัดหาวัสดุในการปฏิบัติ งาน
บริหารราชการ ของอบต.
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

47 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

50,000

50,000

950.00 ร้านอาเอส
โซลูชั่น/ฎีกา
119/2561
ค่าซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์
(ค)

30/11/2560

5

4,490.00 นายสรรวัศษ์
เกียรติ์ณิชบูล
ค่าซ่อมปริ้น
เตอร์ /ใบสั่ง
จ้างเลขที่
36/2561

03/07/2561

7

11,000 ร้านเฉิดฉาย 08/12/2560
พาณิชย์/ฎีกา
120/2561
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
(ค)

5

18,045 ร้านเอกกมล/ 24/05/2561
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
43/2561

7

3,494.30 โรงพิมพ์อาสา 05/10/2560
รักษา
ดินแดน/ใบสั่ง
ซื้อเลขที่
17/2561
8,000 ร้านเฉิดฉาย 07/06/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อ เลขที่
48/2561

120

1,000.00 ร้านป. ดอกไม้ 20/10/2560
สด/ฎีกา
54/2561
ค่าพวงมาลา

3

7

1,000.00 ร้าน ป.ดอกก
ไม้สด /ใบสั่ง
จ้างเลขที่
25/2561
48 ยุทธศาสตร์การ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
บริหารราชการ ทรัพย์สิน
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

49 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

50 ยุทธศาสตร์การ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
บริหารราชการ ทรัพย์สิน
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

20,000

20,000

120,000

29/03/2561

1

2,190.00 นายสรรวัศษ์ 20/07/2561
เกียรติ์ณิชบูล
ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ้นเตอร์ /
ฎีกา
585/2561
(การศึกษา)
800.00 ร้านหนึ่ง
11/09/2561
คอมพิวเตอร์
แอนเน็ต /
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
46/2561
2,160.00 นายสุรชาติ
22/06/2561
ลิ้มชูวงศ์ ค่า
ป้ายไวนิล
โครงการคัด
แยกขยะ /
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
35/2561

3

790.00 ร้านเอกกมล 28/06/2561
ค่าอุปกรณ์
สาธิตการคัด
แยกขยะ /
ใบสั่งซื้อเลขที่
59/2561

7

3,000.00 ร้านหนึ่ง
08/11/2560
คอมพิวเตอร์&
เน็ต/ฎีกา
62/2561
ค่าซ่อมเครื่อง
โน๊คบุ๊ค

7

7

7

16,400 นายจาลอง
สิทธิ์ขุนทด/
ฎีกา
116/2561
ค่าซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ

04/12/2560

7

40,000 นายมนูญ เก 14/06/2561
รัมย์ ค่า
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 35
จุด /ใบสั่งจ้าง
เลขที่
32/2561

30

1,390.00 นายสรรวัศษ์
เกียรติ์ณิชบูล
ค่าซ่อม
คอมพิวเตอร์
/ใบสั่งจ้าง
เลขที่
33/2561
51 ยุทธศาสตร์การ เงินสารองจ่าย
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

รายได้
จัดเก็บเอง

564,710

22/06/2561

7

13,472 สหกรณ์
17/10/2560
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
60/2561
ค่าน้ามันสูบ
น้าเพื่ออุปโภค
บริโภค ม.1
และม.6

30

153,236 หจก.ด่านนอก 06/02/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
7/2561
(ชต)

30

266,388 ค่าช่วยเหลือผ้ 17/05/2561
ประสบภัย
พิบัติวาตภัย
เมื่อวันที่ 9
พ.ค. 2561/
ฎีกา
401/2561

5

4,015.00 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด/
ใบสั่งซื้อ
เลขที่
30/2561

17/03/2561

7

1,989.00 ค่าช่วยเหลือผู้ 27/08/2561
ประสบวาต
ภัย ม.5
65,800 หจก.ด่านนอก 04/09/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
43/2561

5

39,244 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด /ฎีกา
725/2561

11/09/2561

15

30
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รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(การดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1 ยุทธศาสตร์การ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
พัฒนาด้าน
กลุ่มอาชีพตาบลด่านนอก
เศรษฐกิจ

2 ยุทธศาสตร์การ โครงการวันอาสาสมัคร
พัฒนาด้าน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
50,000

40,000

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

14,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
665/2561
13,000 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
44/2561
600 ร้านจิ้ว อิงค์
เจ็ท /ใบสั่ง
จ้างเลขที่
47/2561
ลว.12 ก.ย.
61
8,500 นายจาลอง
สิทธิ์ขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
21/2561
ลว.19 มี.ค.
61
17,200 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
22/2561
ลว.19 มี.ค.
61

ระยะ
เวลา
วันที่เซ็น
การ
สัญญา
ดาเนิน
งาน
10/09/2561
30

12/09/2561

2

12/09/2561

2

20/03/2561

3

20/03/2561

3

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก (ค่าอาหารกลางวัน)

181,300

11,200 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
23/2561
ลว.19 มี.ค.
61
3,000 ค่าตอบแทน
วิทยากร/ฎีกา
เลขที่
342/2561
40,920 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก,
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา 4546/2561
4,580 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
87/2561
14,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
210/2561
22,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
210/2561
24,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
398/2561
15,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
399/2561

20/03/2561

3

5/04/2561

5

7/11/2560

30

28/11/2560

5

1/02/2561

5

1/02/2561

5

8/05/2561

5

8/05/2561

5

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

5 ยุทธศาสตร์การ ค่าอาหารเสริม (นม)
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

62,900

469,470

48,840 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
532/2561
35,640 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
533/2561
10,840 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
686/2561
1,880 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
687/2561
34,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
85/2561
25,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก/
ฎีกา
86/2561
34,452 สหกรณ์
.88 การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
114/2561
28,879 สหกรณ์
.62 การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
163/2561

2/07/2561

66

2/07/2561

66

24/09/2561

5

24/09/2561

5

28/11/2560

5

28/11/2560

5

31/10/2560

22

1/12/2560

19

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัด
บ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา)
และโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

832,000

89,678 สหกรณ์
03/01/2561
.82 การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
354/2561
54,192 สหกรณ์
03/01/2561
.60 การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
355/2561
91,000 โรงเรียนบ้าน 1/11/2560
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
157/2561

113,000 โรงเรียนวัด
บ้านด่านนอก
(เสรีธรรม
วิทยา)/ฎีกา
178/2561
113,000 โรงเรียนวัด
บ้านด่านนอก
(เสรีธรรม
วิทยา)/ฎีกา
231/2561
91,000 โรงเรียนบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
232/2561
192,000 โรงเรียนวัด
บ้านด่านนอก
(เสรีธรรม
วิทยา)/ฎีกา
487/2561
176,640 โรงเรียนบ้าน
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
488/2561

59

30

50

1/11/2560

50

16/01/2561

50

16/01/2561

50

16/05/2561

96

16/05/2561

96

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3
บ้านน้อย
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ
โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กาลังกาย

8,000 โรงเรียนวัด
03/09/2561
บ้านด่านนอก
(เสรีธรรม
วิทยา)/ฎีกา
661/2561
7,360 โรงเรียนบ้าน 03/09/2561
ละเลิงพิมาน/
ฎีกา
662/2561
6,700 ฎีกา
22/05/2561
409/2561

5

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

6,700

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,500

7,500 ฎีกา
413/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

6,700

6,700 ฎีกา
415/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

10,000

10,000 ฎีกา
422/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

8,000

8,000 ฎีกา
425/2561

22/05/2561

5

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

7,700

7,700 ฎีกา
428/2561

22/05/2561

5

500,000

499,700 หจก.สยาม
เวก้า /ใบสั่ง
ซื้อ เลขที่
52/2561
ลว.
23/03/61

24/03/2561

5

14 ยุทธศาสตร์การ โครงการบรรพชาสามเณรหมู่
พัฒนาด้าน
ภาคฤดูร้อน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

20,000

15 ยุทธศาสตร์การ โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่
พัฒนาด้าน
ประชาชนทัว่ ไป
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
16 ยุทธศาสตร์การ เบี้ยผู้สูงอายุ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

15,000

6,438,00
0

20,000 นางดวงนภา
สินขุนทด /
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
24/2561
ลว.22 มี.ค.
61
15,000 นายถวิล แด
ขุนทด /ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
18/2561
496,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
6/2561
496,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
33/2561
466,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
110/2561
463,100 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
171/2561
460,600 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
221/2561
457,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
281/2561
457,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
344/2561
456,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
395/2561

23/03/2561

14

13/02/2561

7

09/10/2560

30

01/11/2560

30

04/12/2560

30

08/01/2561

30

05/02/2561

30

06/03/2561

5

09/04/2561

30

07/05/2561

30

17 ยุทธศาสตร์การ เบี้ยผู้พิการ
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

1,670,40
0

456,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
473/2561
454,700 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
544/2561
454,000 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
599/2561
453,300 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
658/2561
107,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
7/2561
107,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
34/2561
107,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
111/2561
107,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
172/2561
108,000 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
222/2561
107,200 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
282/2561

06/06/2561

30

07/07/2561

30

06/08/2561

30

03/09/2561

30

09/10/2560

30

01/11/2560

30

04/12/2560

30

08/01/2561

30

05/02/2561

30

06/03/2561

5

18 ยุทธศาสตร์การ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

67,200

108,800 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
344/2561
109,600 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
396/2561
110,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
474/2561
110,400 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
545/2561
112,000 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
600/2561
113,600 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
659/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
8/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
35/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
112/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
173/2561

09/04/2561

30

07/05/2561

30

06/06/2561

30

04/07/2561

30

06/08/2561

30

03/09/2561

30

09/10/2560

30

01/11/2560

30

04/12/2560

30

08/01/2561

30

19 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

550,000

2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
223/2561

05/02/2561

30

2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
283/2561

06/03/2561

5

2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
346/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
397/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
475/2561
2,500 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
546/2561
2,000 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
601/2561

09/04/2561

30

07/05/2561

30

06/06/2561

30

04/07/2561

30

06/08/2561

30

2,000 นางสาวรุ่ง
กานต์ ไกร
ฤกษ์/ฎีกา
660/2561

03/09/2561

30

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ต.ค.60

01/10/2560

31

6,000 ร้านจิ้ว อิงค์
เจ็ท /ฎีกา
58/2561

8/11/2560

6

12,734 ร้านใจดี
16/11/2560
คอมพิวเตอร์/
ฎีกา
80/2561

6

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
พ.ย.60

01/11/2560

30

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ธ.ค.60

01/12/2560

31

63,140 ร้านเฉิดฉาย 20/12/2560
พาณิชย์/ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
12/2561
ลว.
20/12/60

15

6,000 ร้านจิ้ว อิงค์
เจ็ท /ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
14/2561

29/12/2560

7

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ม.ค.61

01/01/2561

31

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ก.พ.61

01/02/2561

28

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
มี.ค.61

01/03/2561

31

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
เม.ย.61

01/04/2561

30

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
พ.ค.61

01/05/2561

31

20 ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ

35,000

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
มิ.ย.61

01/06/2561

30

36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ก.ค.61

01/07/2561

31

8,000 ร้านจิ้ว อิงค์
เจ็ท /ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
40/2561
36,000 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ส.ค.61

09/08/2561

4

01/08/2561

31

18,000 หจก.ด่านนอก 04/09/2561
2009 กรุ๊ป /
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
42/2561
480 ร้านชาติสติก 11/09/2561
เกอร์ /ใบสั่ง
จ้าง เลขที่
45/2561
36,000 ค่าจ้างเหมา 01/09/2561
บริการ เดือน
ก.ย.61

7

7

30

20,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครราชสีมา

2/10/2560

362

3,135 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ฎีกา
49/2561

16/10/2560

1

3,040 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
13/2561
ลว.
26/12/60

26/12/2560

1

21 ยุทธศาสตร์การ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
บริหารราชการ ทรัพย์สิน
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

100,000

3,040 นายเฉลิมชัย 11/02/2561
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
17/2561
ลว.9/02/61

1

3,040 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
28/2561

24/04/2561

1

6,080 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
38/2561

07/08/2561

7

3,040 นายเฉลิมชัย
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
41/2561

22/08/2561

1

20,100 บจ.วีรพล โอ
เอ /ฎีกา
78/2561

15/11/2560

5

9,071.46 หจก.โตโยต้า
โคราช
1988/ฎีกา
79/2561

15/11/2561

5

3,000 นายสรรวัศษ์ 08/01/2561
เกียรติ์ณิชบูล/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
16/2561
ลว.8 ม.ค.61

3

22 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุสานักงาน
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

120,000

500 หจก.โตโยต้า
โคราช
1988/ใบสั่ง
จ้างเลขที่
19/2561
ลว. 19 ก.พ.
61

19/02/2561

1

30,000 บจ.วีรพล โอ
เอ /ใบสั่งจ้าง
เลขที่
29/2561

11/05/2561

7

500 นายสรรวัศษ์ 27/06/2561
เกียรติ์ณิชบูล/
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
34/2561

7

3,530 นายสุเทพ
08/08/2561
แจ่มจันทร์ /
ใบสั่งจ้าง
เลขที่
38/2561
310 ร้านไชยณรงค์ 01/10/2560
บุ๊ค /ฎีกา
55/2561

7

31

300 ร้านไชยณรงค์ 01/11/2560
บุ๊ค /ฎีกา
106/2561

30

5,900 ร้านเฉิดฉาย 08/12/2560
พาณิชย์ /ฎีกา
121/2561

5

310 ร้านไชยณรงค์ 01/12/2560
บุ๊ค /ฎีกา
165/2561

31

310 ร้านไชยณรงค์ 01/01/2561
บุ๊ค /ฎีกา
226/2561

31

280 ร้านไชยณรงค์ 01/02/2561
บุ๊ค /ฎีกา
276/2561

28

310 ร้านไชยณรงค์ 01/03/2561
บุ๊ค /ฎีกา
334/2561

31

300 ร้านไชยณรงค์ 01/04/2561
บุ๊ค /ฎีกา
406/2561

30

310 ร้านไชยณรงค์ 01/05/2561
บุ๊ค /ฎีกา
480/2561

31

21,675 ร้านเอกกมล/ 24/05/2561
ใบสั่งซื้อเลขที่
42/2561

7

300 ร้านไชยณรงค์ 01/06/2561
บุ๊ค /ฎีกา
536/2561

30

6,000 ร้านเฉิดฉาย 07/05/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
จ้างเลขที่
40/2561
ลว.
7/05/2561

5

310 ร้านไชยณรงค์ 01/07/2561
บุ๊ค /ฎีกา
595/2561

31

35,000 ร้านเฉิดฉาย 01/08/2561
พาณิชย์ /
ใบสั่งซื้อเลขที่
60/2561

7

6,000 ร้านเฉิดฉาย 03/08/2561
พาณิชย์ /
ใบสั่งซื้อเลขที่
62/2561

7

23 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี
24 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

10,000

20,000

310 ร้านไชยณรงค์ 01/08/2561
บุ๊ค /ฎีกา
667/2561

31

300 ร้านไชยณรงค์ 01/09/2561
บุ๊ค /ฎีกา
715/2561

30

1,590 ร้านเฉิดฉาย 13/07/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อเลขที่
58/2561

7

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
56/2561

01/10/2560

31

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
105/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
166/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
227/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
277/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
336/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
405/2561
750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
481/2561

01/11/2560

30

01/12/2560

31

01/01/2561

31

01/02/2561

28

01/03/2561

31

01/04/2561

30

01/05/2561

31

25 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

100,000

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
537/2561

01/06/2561

30

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
594/2561

01/07/2561

31

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
668/2561

01/08/2561

31

750 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
718/2561

01/09/2561

30

5,267 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
53/2561

01/10/2560

31

3,229 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
115/2561

01/11/2560

30

3,541 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
167/2561

01/12/2560

31

3,341 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
237/2561

01/01/2561

31

4,396 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
289/2561
5,167 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
343/2561
3,341 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
477/2561
3,525 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
483/2561
3,501 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
541/2561
3,521 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
602/2561
4,127 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
669/2561

01/02/2561

28

01/03/2561

31

01/04/2561

30

01/05/2561

31

01/06/2561

30

01/07/2561

31

01/08/2561

31

5,298 สหกรณ์
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
724/2561

01/09/2561

30

26 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

27 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุก่อสร้าง
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี
28 ยุทธศาสตร์การ เงินสมทบกองทุน
บริหารราชการ ประกันสังคม
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

50,000

23,350

45,780

34,795 ร้านเฉิดฉาย 08/11/2560
พาณิชย์/ฎีกา
61/2561

5

8,790 ร้านเฉิดฉาย 07/06/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อเลขที่
47/2561
23,350 วัชรพงษ์
15/11/2560
ก่อสร้าง/ฎีกา
65/2561

7

5

7,976 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
( ก.ย.-ธ.ค.
60)/ฎีกา
160/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(ม.ค.61)/
ฎีกา
214/2561

01/09/2560

122

01/01/2561

31

2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(ก.พ.61)/
ฎีกา
278/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(มี.ค.61)/
ฎีกา
310/2561

01/02/2561

28

01/03/2561

31

2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(เม.ย.61)/
ฎีกา
381/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(พ.ค.6.1)/
ฎีกา
470/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(มิ.ย.6.1)/
ฎีกา
538/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(ก.ค.6.1)/
ฎีกา
590/2561
2,660 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(ส.ค.6.1)/
ฎีกา
649/2561
1,995 สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
นครราชสีมา
(ก.ย.6.1)/
ฎีกา
731/2561

01/04/2561

30

01/05/2561

31

01/06/2561

30

01/07/2561

31

01/08/2561

31

01/09/2561

30

29 ยุทธศาสตร์การ เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บริหารราชการ บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามหลักการ
(กบท.)
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

119,000

30 ยุทธศาสตร์การ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
บริหารราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ตามหลักการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

78,000

31 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุก่อสร้าง
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

10,000

119,000 กองทุน
บาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(กบท.)/ฎีกา
124/2561

20/12/2560

5

2,100 คณะกรรม
07/11/2560
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
48/2561

5

10,900 คณะกรรม
20/02/2561
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
236/2561

5

5,400 คณะกรรม
09/03/2561
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
287/2561

5

6,100 คณะกรรม
10/04/2561
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
353/2561

5

10,200 คณะกรรม
28/06/2561
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
524/2561
20,400 คณะกรรม
28/09/2561
การตรวจการ
จ้าง/ฎีกา
719/2561
1,800 ร้านเอกกมล/ 24/05/2561
ใบสั่งซื้อเลขที่
45/2561
(ช)

5

3,360 หจก.ด่านนอก 20/06/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งซื้อเลขที่
54/2561
(ช)

7

5

7

32 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

33 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

10,000

50,000

34,868 หจก.ด่านนอก 12/06/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งซื้อเลขที่
53/2561
(ช)

7

7,590 ร้านเฉิดฉาย 08/12/2560
พาณิชย์/ฎีกา
140/2561
(ช)

5

2,070 ร้านเฉิดฉาย 07/06/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อ เลขที่
51/2561
(ช)

7

1,000 ร้านป.ดอกไม้ 20/10/2560
สด/ฎีกา
54/2561
(ศ)

3

1,000 ร้านป.ดอกไม้ 28/03/2561
สด/ใบสั่งจ้าง
เลขที่
25/2561
(ศ)

3

4,645 ค่าจ้างเหมา
บริการเดือน
ก.ค.61/ฎีกา
584/2561
(ศ)

16/07/2561

15

9,000 ค่าจ้างเหมา
บริการเดือน
ส.ค.61/ฎีกา
657/2561
(ศ)

01/08/2561

31

9,000 ค่าจ้างเหมา
บริการเดือน
ก.ย.61/ฎีกา
712/2561
(ศ)
34 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุสานักงาน
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

35 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี
36 ยุทธศาสตร์การ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

50,000

10,000

10,000

01/09/2561

30

3,200 ร้านเฉิดฉาย 20/10/2560
พาณิชย์/ฎีกา
59/2561
(ศ)

7

13,950 ร้านเอกกมล/ 24/05/2561
ใบสั่งซื้อเลขที่
44/2561
(ศ)
9,600 ร้านเฉิดฉาย 07/06/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อเลขที่
49/2561
(ศ)
9,930 ร้านเฉิดฉาย 07/06/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
ซื้อเลขที่
50/2561
(ส)

7

7

7
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5

เก้าอี้สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
โต๊ะทางาน
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที แบบล้อลาก
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน

6

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน

7

เครื่องออกกาลังกาย

8
9
10

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา

11

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
28,000
67,200
4,400
10,000
4,000
4,000
499,700
34,600
34,600
7,900
21,000
715,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
กองคลัง
สานักงานปลัด
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
สานักงานปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

1 ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
พัฒนาด้าน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้าง
หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ
พื้นฐาน

ระยะ
เวลา
งบตาม
วงเงินตาม
วันที่เซ็น
คู่สัญญา
การ
ข้อบัญญัติ
สัญญา
สัญญา
ดาเนิน
งาน
285,000 284,000 หจก.ด่านนอก 19/07/2561
75
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
21/2561

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
เงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
วัดบ้านละเลิงพิมานไปทางทิศ
ใต้ถึงถนนลาดยาง สายบ้าน
ละเลิงพิมาน – บ้านกุดม่วง
หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

444,000

440,000 หจก.ด่านนอก 19/09/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
32/2561

75

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายเล้าเป็ดครูเนียมไปทางทิศ
ใต้ – หนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้าน
ละเลิงพิมาน

300,000

295,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
22/2561

30/08/2561

30

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายไร่นายสุนทรไปทางทิศใต้
– ไร่นายคนึง หมู่ที่ 1 บ้าน
ละเลิงพิมาน

เงินสะสม

200,000

196,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
23/2561

30/08/2561

30

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม
แยกบ้านนายอนันต์ – สาม
แยก รพ.สต.ด่านนอก
หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง

เงินสะสม

481,000

480,000 หจก.ด่านนอก 20/09/2561
2009 กรุ๊ป/
สัญญาจ้าง
เลขที่
33/2561

75

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกศาลปู่หลวงไป
ทางทิศเหนือ – ป่าเจียบกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

เงินสะสม

195,000

191,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
24/2561

30/08/2561

30

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เงินสะสม
สายสามแยกไร่นางจินตนาไป
ทางทิศตะวันออก – สามแยก
ไร่นายจุล หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

237,000

232,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
25/2561

30/08/2561

30

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายศาลาบนไปทางทิศใต้ –
หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่าน
นอก

125,000

122,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
26/2561

30/08/2561

30

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เงินสะสม
สายถนนหลวง 2148 ไปทาง
ทิศใต้ – สามแยกหนองกก
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก

375,000

368,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
27/2561

30/08/2561

30

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายนานายไหลไปทางทิศใต้ –
ห้วยดอนลี หมู่ที่ 5 บ้าน
มะขามน้อย

34,400

33,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
28/2561

30/08/2561

30

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายไร่นายครรชิต ดาวขุนทด
– นานายร่วม หมู่ที่ 5 บ้าน
มะขามน้อย

175,000

170,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
29/2561

31/08/2561

30

เงินสะสม

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เงินสะสม
ยกระดับเสริมหินคลุก สาย
บ้านนายชวนไปทางทิศเหนือ
– ที่นาสาโรง หมู่ที่ 6 บ้านหัว
บ่อ

492,000

482,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
30/2561

30/08/2561

30

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เงินสะสม
สายจากแยกไร่นายจรัส ดาขุน
ทด ไปทางทิศตะวันออก –
สามแยกทางสาธารณะบ้าน
น้อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ

488,000

480,000 หจก.ด่านขุน
ทดกิตติชัย /
สัญญาจ้าง
เลขที่
27/2561

30/08/2561

30

14 ยุทธศาสตร์การ ค่าอาหารเสริม(นม)
พัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

469,470

208,486. สหกรณ์
40 การเกษตรสี
คิ้ว จากัด
ฎีกา
728/2561

16/05/2561

120

15 ยุทธศาสตร์การ เงินสมทบกองทุน
พัฒนาด้าน
ประกันสังคม
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

45,780

16 ยุทธศาสตร์การ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
บริหารราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ตามหลักการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

500,000

17 ยุทธศาสตร์การ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี

550,000

1,995 สานักงาน
1/09/2561
ประกันสังคม
จังหวัดนคร
ราชสีมา/ฎีกา
731/2561
500,000 พนักงานส่วน 28/09/2561
ตาบล ลูกจ้าง
และพนักงาน
จ้างองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลด่าน
นอก/ฎีกา
726/2561
6,000.00 นายสมพิต
1/09/2561
ความดี/ฎีกา
727/2561

30

90

30

ส่วนที่ 3
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
-------

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดาเนินการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
(1) มีบางหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
(2) เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) มากเกินไป
(3) ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ
(1) เห็นควรพิจารณาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้าสาธารณะ) ดาเนินการติดตัง้
ไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
(2) เห็นควรพิจารณาดาเนินการโครงการเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสานึก ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจใน
ชุมชน
(3) เห็นควรพิจารณาดาเนินการจัดหาที่ทิ้งขยะประจาหมู่บ้านหรือประจาตาบล และ
พิจารณาดาเนินการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากปัญหามลพิษ
*********************************

ส่วนที่ 4
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน

ช.ผลการดาเนินงาน
อบต.ด่านนอก ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี
ผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายอนันต์ – สามแยกรพ.สต.
ด่านนอก หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนวัดบ้าน ด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา)
– ไปบ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ

.
3.โครงการขุดลอกสระเก็บน้าสาธารณะ(สระประปา) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

-524. โครงการซ่อมแซมที่ทิ้งขยะประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ไปทางทิศตะวันออก –
โรงเรียนบ้านพระมะขาม หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย

6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาบลด่านนอก

-537. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่

8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

9. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

-5410. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทางานช่วงปิด ภาคเรียน

11. โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่าชุมชนเจียบกลาง

12. โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-5513. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม

14. เงินสารองจ่าย

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
***************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓) ทั้งนี้ ได้
นาข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan) มาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และนายก องค์การบริหารส่วนตาบล เสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถ
ขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เลขที่ 70/3 หมู่ที่ ๔ ตาบล ด่านนอก อาเภอ ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-4493-8820
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขอ งองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

