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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

3.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3.2  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
นั้น ๆ  
  2. เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analysis) ด้วย 
  ตารางท่ี  1  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลตระแสง 

1. ใช้แบบรายงานท่ี 2     
แบบติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
รายไตรมาส  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  

ทุกๆ 
3 เดือน 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล ตระแสง 

1. ใช้แบบรายงานที่ 1 
การก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

1.ใช้แบบรายงานท่ี 3/1  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  

ทุกๆ 1 ปี 
(ภายในเดือน

ธันวาคม) 
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2.ใช้แบบรายงานท่ี 3/2  
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 
3.ใช้แบบรายงานท่ี 3/3  
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในแตล่ะ
ยุทธศาสตร ์
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3 .ราย งาน ผล ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม
และ

ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 

15 วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1 .ภ าย ใน เดื อ น
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

 
3.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

(1)  แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เป็นแนวทางไว้ คือ 
  แบบที่ 1  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร      
  แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด   

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
   แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่อง 
มือในการประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละแบบมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา     
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น     
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์กรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด     
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่     
 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)        (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)        (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2564  
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

183 96,157,770 293 139,220,920 301 333,374,620 301 333,374,620 300 327,609,720 

ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเท่ียว 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 

ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

22 18,168,000 42 20,590,000 43 21,950,000 43 21,950,000 44 23,214,000 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

24 6,706,000 30 12,902,950 36 13,025,950 39 13,070,950 39 13,070,950 

ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,090,000 14 2,200,000 14 2,200,000 14 2,200,000 15 2,700,000 

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

9 1,750,000 9 1,750,000 10 1,850,000 10 1,850,000 13 2,150,000 

รวม 246 124,071,770 398 188,963,870 405 372,602,570 408 372,645,570 412 368,944,670 

สรุป  ปี  2561  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   246   โครงการ 

  ปี  2562  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   398   โครงการ 

ปี  2563  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   405   โครงการ 

ปี  2564  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   408   โครงการ 

ปี  2565  มีโครงการบรรจุอยู่ในแผนฯ  ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ จ านวน   412   โครงการ 
รวมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   รวมจ านวน   1,869   โครงการ 
 
 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (Process) 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  2564  ตามข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ  2564 
-  โครงการทั้งหมด  61  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100  
-  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.51 
-  โครงการที่ด าเนินการเสร็จ  จ านวน  43  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  70.49 
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ  
ที่เสร็จ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 28 100 0 0 0 0 0 0 28 100 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และสังคม 

15 100 0 0 8 53.33 0 0 7 46.67 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 

11 100 0 0 7 63.64 0 0 4 36.36 

5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 100 0 0 1 50.00 0 0 1 50.00 

6. การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

4 100 0 0 2 50.00 0 0 2 50.00 

รวม 61 100 0 0 18 29.51 0 0 43 70.49 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณตามแผน งบปกติตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 333,374,620 100 6,163,900 1.84 2,373,000 0.71 8,536,900 2.55 
2.การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  

200,000 100 50,000 25.00 - - 50,000 25.00 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

21,950,000 100 14,812,982 67.48 - - 14,812,982 67.48 

4.การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

13,070,950 100 5,830,550 44.61 - - 5,830,550 44.61 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2,200,000 100 30,000 1.36 - - 30,000 1.36 

6.การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

1,850,000 100 1,082,000 58.48 - - 1,082,000 58.48 

รวม 372,645,570 100 27,969,432 7.51 2,373,000 0.63 30,342,432 8.14 



26 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตระแสง ม.1  
(จากถนนเส้นหลัก ถึง  
วัดเทพนิมิต) 

478,900 474,700 4,200 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตาเตาะ ม.11 
(จากบ้านตาเตาะ ม.11  ถึง บ้าน
หนองกก) 
 

493,200 489,000 4,200 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านทนง ม.7  (จาก
ประปาหมู่บ้าน ถึง นานายยุทธ      
วสุวัชร์)  
 

217,200 215,200 2,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน ไปรเวง  ม.12 
(จากบ้านนางเฉลา  คิดกล้า ถึง  
บ้านนายชาญชัย  คิดชนะ 

397,900 394,100 3,800 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหว้าน  ม.4  
(จากบ้านนางทวีป จารึกดี  ถึง  
วัดลุมพินวีัน   

493,500 489,300 4,200 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

6 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านเสม็ด ม.10   
 

426,600 422,900 3,700 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้านรุ่งฤษี  ม.9  (จากสี่แยกบ้าน
รุ่งฤษี ถึง ถนนสาย 226)   
 

498,400 496,400 2,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร ม.6   
(จากนานายเกษม  งามคง ถึง 
สะพานห้วย ม.6) 

370,900 358,600 12,300 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน  โชคติม ม.2 
(จากนานายสุเทพ   
ชมสุข ถึง คลองชลประทาน 

478,900 462,200 16,700 ด าเนิน 
การแล้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านอังกรวง ม.5 
(จากถนนลาดยางบ้านนางสุภาพ  
สหนนชัยกุล  ถึงนานางพึ  สมหมาย 

338,300 327,000 11,300 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านอังกรวง ม.5 
(จากบ้านนายสวรรค์  ยิ่งมี  ถึง 
บ้านนายศรชัย  แก้วเพชร 

252,600 244,000 8,600 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
ตระแสง 

213,000 212,000 1,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้านใหม่ ม.3  
(จากถนนเส้นหลัก ถึง  
สระน้ าประปาหมู่บ้าน) 

126,000 125,500 
 

500 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้านใหม่ ม.3  
(จากบ้านนางศุภิสรา  อยู่เย็น ถึง นา
นางนันทนัช  สังข์ทอง) 

245,500 244,500 
 

1,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บ
เอกสาร องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระแสง 
 

285,000 284,000 
 

1,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

16 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
 

497,500 496,000 1,500 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
17 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ าบ้าน

สวาย บ้านเสม็ด ม.10 
 

200,000 199,000 1,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
18 โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ า

เสมท์ บ้านเสม็ด ม.10 
 

150,500 150,000 500 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
รวม 6,163,900 6,084,400 79,500  
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
เงินสะสม 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  ตระแสง ม.10 
(จากถนนเส้นหลัก ถึง หนองน้ าตากุล) 

213,700 213,000 700 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านหว้าน ม.4 (จาก
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึง สามแยก
บ้านนางเยื้อม  เกิดบุตร) 

135,700 135,200 500 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านอังกรวง  ม.5  
(จากคุ้มโคกตาพรม ถึง บ้านนาย
เหรียญ  จิตเย็น) 

207,400 206,700 700 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร  ม.5  
(จากบ้านนายแก้ว  ดีเลิศ ถึง วัดโพธิ์
สลาด) 

204,400 203,700 700 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านทนง  ม.7     
(จากนานางพยอม  งามพร้อม ถึง  
นานายประสิทธิ์  คลายโศก) 

247,400 246,700 700 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านตะโก ม.8    
(จากบ้านนายลิ้น  บุญยงค์ ถึง  
นานางเอียว  งามวิไล) 

71,300 71,000 300 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านเสม็ด ม.10  
(จากถนนเส้นหลัก ถึง สวนนายสุภาพ            
ดุจจานุทัศน์) 

344,800 343,300 1,500 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านไปรเวง ม.12 
(จากบ้านไปรเวง ม.12 ถึง บ้านเสม็ด 
ม.10) 

500,000 498,000 2,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ
คอนกรีตภายในหมู่บ้านโชคติม ม.2 
(จากบ้านนายสุทิน  ก าลังมา ถึง  
สามแยกเขตบ้านตระแสง) 

310,000 309,000 1,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

10 โครงการหินคลุกภายในหมู่บ้านใหม่ 
ถึง สระน้ าประปาหมู่บ้าน) 

138,300 137,800 500 ด าเนิน 
การแล้ว 

รวม 2,373,000 2,364,400 8,600  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการ
ท าน้ าพริกต่างๆ 

50,000 16,600 33,400 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
รวม 50,000 16,600 33,400  

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

11,248,800 10,189,900 1,058,900 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

2,659,200 2,427,400 231,800 ด าเนิน 
การแล้ว 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

222,000 191,000 31,000 ด าเนิน 
การแล้ว 

4 
 

สมทบ สปสช. 120,000 120,000 0 ด าเนิน 
การแล้ว 

5 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

30,000 0 30,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการเร่งรัดป้องกันก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

73,620 0 73,620 ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการควบคุมและป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 
 

60,000 59,100 900 ด าเนิน 
การแล้ว 

8 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 
 

7,362 0 7,362 ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า  
อุปโภค-บริโภค 
 

12,000 10,800 1,200 ด าเนิน 
การแล้ว 

10 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. 

100,000 
(โอนลด) 

100,0000 
คงเหลือ 0 

0 0 ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000 0 240,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

50,000 0 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน 50,000 0 50,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

30,000 15,670 14,330 ด าเนิน 
การแล้ว 

15 โครงการให้การสงเคราะห์ 
แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

10,000 0 10,000 อุดหนุน
เหล่ากาชาด  
จ.สร. 
(ไม่ได้
อุดหนุน) 

รวม 14,812,982 13,013,870 1,799,112  
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติดต าบลตระแสง 

500,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

รวม 
550,000 

522,781 27,219 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  
1. ค่าอาหารกลางวันของ ศพด. อบต. 
ตระแสง และ ศพด. บ้านตระแสง  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ของ ศพด.  
3. ค่าจัดการศึกษา ของ (ศพด.) เช่น 
ค่าหนังสือเรียน , ค่าเครื่อง แบบ
นักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,014,400 664,540 349,860 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

3 โครงการสนับสนุนค่า 
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2,624,000 2,039,240 584,760 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
4 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 2 ศูนย์  

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ รร.บ้าน  
ตระแสง , รร. บ้านใหม่ ,             
รร. บ้านโคกเพชร , รร.อุปัชฌาย์พวน
อุทิศ , รร.รุ่งรัฐวิทยา  

1,552,150 1,123,898.32 428,251.68 ด าเนิน 
การแล้ว 

 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

50,000 
โอนลด 

(50,000) 
คงเหลือ 

 0 

 
0 

 
0 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
โอนเพิ่ม
โครงการ

กีฬาต้านยา
เสพติด 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

10,000 0 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 0 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตระแสง 

20,000 0 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 0 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานที่อ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 

10,000 0 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย
การอ่าน 

20,000 0 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 5,830,550 4,350,459.32 1,480,090.68  

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์และปลูกต้นไม้  
 
 

20,000 20,000 0 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10,000 
 

0 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 30,000 20,000 10,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และโปรแกรม GIS และ LTAX 
3000 
 

100,000 0 100,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 

350,000 
โอนลด 

(350,000) 
คงเหลือ  

0 

0 0 ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

3 ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือ
ความจ าเป็นเร่งด่วนตามความ
เหมาะสม 
-โครงการควบคุมการแพร่ระบาด
โรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ 
-การป้องกันควบคุมหรือรักษาโรค   
โควิด-19 (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) 

500,000 
โอนลด 

(198,000) 
โอนเพิ่ม 

(650,000) 
รวม 

952,000 

823,263 128,737 โอนเพิ่ม
เข้ากองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญฯ

198,000 

4 โครงการประเมินและส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

30,000 18,560 11,440 ด าเนิน 
การแล้ว 

รวม 1,082,000 841,823 240,177  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  28  โครงการ  ด าเนินการทุกโครงการ  รวม  28  โครงการ  
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  จ านวน  1  โครงการ  ได้แก่ โครงการส่งเสริม

อาชีพหลักสูตรการท าน้ าพริกต่างๆ  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวน  15  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  8  โครงการ 

ได้แก่    1) โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า   
2) โครงการเร่งรัดป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
3) ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ของ อปท. 
5) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
6) โครงการฝึกอบรมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน 
8) โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส  
    ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (เนื่องจากส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ 
    ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   - เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 หรือโรคโควิด – 19 ซึ่งห้าม 
     ไม่ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  7  
โครงการ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 3) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) โครงการจัดหาสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
 5) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 
 7) โครงการสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน 
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- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  2  โครงการ  ด าเนินการ 1  
โครงการ  ไม่ได้ด าเนินโครงการ  1  โครงการ  ได้แก่  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  4  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและโปรแกรม GIS และ L TAX 3000   
2) โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี งบประมาณ  2564 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1) ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete ทับถนนคอนกรีต 
สายบ้านเสมด็ หมู่ที่ 10 (แยก
บ้านเสมด็ ถึง โรงเรียนรุ่งรัฐ
วิทยา) ต าบล ตระแสง กว้าง 
5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลตระแสง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

 - - 1,540,000 1,400,000 140,000 

2) ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete ทับถนนคอนกรีต 
สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 
(จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 
บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึง 
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ต าบล   
ตระแสง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วง
ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,300 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตระแสง 
อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัด
สุรินทร ์

 - - 2,788,000 2,159,000 629,000 

รวม 2 - - 4,328,000 3,559,000 769,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1) ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete ทับถนน คอนกรีต 
สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 
(จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 
บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึง
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ต าบล   
ตระแสง ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตาราง
เมตร องค์การ บริหารส่วน
ต าบลตระแสง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
 

  
(กันเงิน
เบิกจ่าย) 

- 623,000 0 623,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


