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ส่วนที่ 1  

  
บทน า 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอํานาจหน้าที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอํานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  “การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”   แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากร
จํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ  ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบั ติ 
เป็นต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงาน
ให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   

  

ขั้นตอนที่  ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง

เวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 6 
 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค์และ   ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิ จที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         

ธรรมาภิบาล   
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

(๕)  ประสิทธิภาพ   
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล     
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่
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ส่วนที่ 2 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมาย  และแนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
   
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี  มีการศึกษา  พัฒนาภูมิปัญญา  น าพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการ

จัดทําปูายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานทํา 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          

และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น        

และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทํางานในทุกภาคส่วน 
2.4  ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพ้ืนที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพ่ิมขึ้น 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน 
2. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของ

ชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

2. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ 
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ส่วนที ่3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
 
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง  กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖1) ดําเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดําเนินการ   

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

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมหาวัน  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และ
ภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันได้รับ  การ

แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ตามคําสั่งที่ 68/2561  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  
2561  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) นายสุนันท์  สีสิงห์  ผู้แทนหน่วยงาน   ประธานกรรมการ 
  (2) นายพินิจจัย  แซ่ย่าง   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 

(3) นายสมศักดิ์  จุมพลพงศ์ ผู้แทนสมาชิกอบต.   กรรมการ 
(4) นายสมจิตร  จริยา   ผู้แทนสมาชิกอบต.   กรรมการ 
(5) นายแต้ม  ปัญญาวิบูลย์  ผู้แทนสมาชิกอบต.   กรรมการ 
(6) นางแสงจันทร์  ศุภวิทิตพัฒนา ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ  
(7) นายสมบัติ  ปินตา  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
(8) นายสุวิน  ไชยสาร  ผู้อํานวยการกองช่าง   กรรมการ 
(9) นายบุญชวน  มะลัยโย    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(11) นายเจษฎา  อินไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
(11) นายเอกชัย  วัฒนโพธิ์ทอง หัวหน้าสํานักปลัด          กรรมการ/เลขานุการฯ 
(12) น.ส.พัชรี  อินทฉิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผูช้่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน   

มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเขียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์       การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 14 
 

 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 

206 59,011,000.00 213 59,331,000.00 186 63,842,150.00 187 63,012,300.00 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

16 7,338,000.00 11 925,000.00 6 500,000.00 5 480,000.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

29 3,486,800.00 19 3,340,000.00 19 3,326,500.00 19 3,403,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

47 1,723,500.00 51 1,637,500.00 51 1,647,500.00 51 1,617,500.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ํารง
ความสมบรูณ์และยั่งยืน 

3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

24 718,000.00 23 582,000.00 23 572,000.00 22 577,000.00 

รวม 325 72,367,300.00 320 65,905,500.00 288 69,978,150.00 287 69,179,800.00 
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ตารางที่ 2 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน การจัดท า
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

206 55 กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 7 ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 29 16 กองการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 47 32 ส านักงานปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

3 3 ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 24 15 ส านักงานปลัด  
กองคลัง 

รวม 325 128  
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 325 โครงการ ดําเนินการจริง 128 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ39.38% ของ
จํานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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ยทุธศาสตร์ที่  1 การพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณปูโภค … 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศกึษาและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมเพื่อให้ประชาชนอยู…่ 

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้ด ารง… 

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

เปรียบเทยีบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการ วางแผน 
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ตารางท่ี 3  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริ
มงคล จุดเริ่มต้นฟาร์มอินทร
ประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวน 
นายสุพจน์ อุดทาโกสม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 81.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ไม่น้อยกว่า
324.00 ตร.ม. 

157,000 154,000 3,000 ม.ค.-ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 9  
บ้านปุาสักงาม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 224.00 ตร.ม.  

 157,000  143,900     13,100  
 

ก.พ. – มี.ค. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน  
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายจารึก ท่อนคํา จุดสิ้นสดุ 
บ้านนายอุ่น คํายอด 

กว้าง 3.00เมตร  
ยาว 113.00  
เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 339.00 
ตารางเมตร   

 158,000  156,000 2,000 พ.ย. – ธ.ค. 
2560 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้านนายสวสัดิ์ 
มณีวรรณ จดุสิ้นสุดถนน 
คสล.ทางไป หมู่ท่ี 12 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120.00 ตร.ม.  

   56,000  55,500 500 ธ.ค. 2560 – 
ม.ค. 2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา จุดเริ่ม 
ต้นบ้านนางกอง อัศวภูมิ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายสุรินทร์ พาบจันสิงห ์

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
42.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
210 ตร.ม. 

 100,000  98,500 1,500 ม.ค. – ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง 
จุดเริม่ต้นถนนคอนกรตีเดมิ 
จุดสิ้นสุดสามแยก 
หนองปุาไคร ้

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
285.00 ตารางเมตร 

 139,000  136,500 2,500 มี.ค. 2561 กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 
จุดเริม่ต้นบ้านนายสถิตย์ 
ดวงไกรแฝง จดุสิ้นสุด 
บ้านนายพิชัย สวัสดิ์นท ี

กว้าง 4.00-5.00 เมตร 
ยาว 125.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
585.00 ตร.ม.เมตร   

 280,000  279,000 1,000 ธ.ค. 2560 – 
ม.ค. 2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อม ซอย 8 และ ซอย 10 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 
จุดเริม่ต้นบ้านนายทรงศักดิ์ 
อุดใจ จุดสิ้นสุดสวน 
นายอุ่น คํายอด 

กว้าง 3.00 เมตรยาว 
79.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 237.00  
ตารางเมตร   

 110,000  107,800 2,200 ม.ค.-ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. – พ.ค. 2561 

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้าน 
นายสา ทิพย์อาสน์  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 
จุดเริม่ต้นบ้านนายสา ทิพย์
อาสน์ จุดสิ้นสุดบา้น 
นายสุรศักดิ์ สมีนตร ี

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 74.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
296.00 ตร.ม. 

 143,000  140,000 3,000 ก.พ. 2561 กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ. – ก.ค. 2561 

10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางไปสระน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทร
งาม จุดเริม่ต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิซอยไป 
สระน้ํา  ประปาหมู่บ้าน 
จุดสิ้นสุดสระน้ําประปา
หมู่บ้าน 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 174.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
522.00 ตารางเมตร  

 180,000  168,200 11,800 ม.ค. – ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ. – ก.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

11.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายแดน สายน้าํผึ้ง 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายคําปัน นันทะเสน 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 83.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
332.00 ตารางเมตร  

 160,000 157,000 3,000 พ.ย.-ธ.ค. 
2560 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ. – ก.ค. 2561 

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
จุดเริม่ต้นสวน 
นายสํารอง ถูนาแก้ว 
จุดสิ้นสุดประปาโรงเรยีน
บ้านปงเคียน 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 58.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
 232.00 ตร.ม.  

 113,000  108,500 4,500 ธ.ค.2560-
ม.ค. 2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 บ้านปงบนต่อจาก
จุดเดมิ จุดเริ่มต้นบา้น 
นายสถิตย์ ศรีพันนาม 
จุดสิ้นสุดลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
160.00 ตร.ม.  

   75,000  75,000 0 ธ.ค.2560-
ม.ค. 2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นสวนนายบัวลี  
ปูองปิด จุดสิ้นสุดสวน 
นายเสาร์ พิชัยช่วง 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
248.00 ตร.ม.  

 120,000  116,800 3,200 ม.ค. – ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

15.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  
จุดเริม่ต้นถนน คสล.หน้า
บ้านนายสังข์ เสยีงใส 
จุดสิ้นสุดตดิถนนเขตบ้าน
ใหม่มหาวัน 

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย0.30 เมตร  
หรือมีปรมิาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
95.00 ลูกบาศก์เมตร  

   12,000  10,000 2,000 ม.ค. – ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ถนนลูกรังเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

16.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายบุญธรรม วงค์กระนวน  
จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน  
หมู่ 2 ,11  
ตําบลดงมหาวัน 

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 380.00
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 519.00  
ลูกบาศก์เมตร   

   52,000  51,500 500 ธ.ค. 2560 กองช่าง -ถนนลูกรังเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

17.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร เส้นห้วย
แม่ซ้าย หมู่ที ่12 บ้านใหม่
มหาวัน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 850.00 ม. หนา
เฉลี่ย0.10 ม. 
หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 204.00  
ลูกบาศก์เมตร  

   79,000  77,000 2,000 ธ.ค. 2560 -
ก.พ.2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

18.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
จุดเริม่ต้นสวนนายแตม้ 
ปัญญาวิบลูย์ จุดสิ้นสดุ 
สวนนายภานุ มลัยโย 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 95.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
34.00 ลูกบาศก์เมตร 

   18,000  17,500 500 ธ.ค. 2560 -
ก.พ.2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

19.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรทางเข้า
ปุาชุมชน หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่มหาวัน 

กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 850.00 ม. หนา
เฉลี่ย0.10ม.หรือมี
ปริมาตร หินคลุกไม่น้อย
กว่า 204.00  
ลูกบาศก์เมตร 

 111,000  109,000 2,000 ธ.ค. 2560 -
ก.พ.2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

20.  โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.หน้าโรงเรียน 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10  
บ้านปงบน จุดเริ่มต้นบ้าน
อาจารย์มนญู ศิริเมืองจันทร ์
จุดสิ้นสุดสามแยกหนา้
โรงเรียนบ้านปงเคียน 

กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 16.00 เมตร 
ข้างเดียว หนา 
0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 24 ตร.ม.  

   11,000  10,800 200 เม.ย.2561 กองช่าง -การขยายผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

21.  โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล. ต่อจากจุดเดิม  
หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายวิโรจน์ สารพิมพ์ 
จุดสิ้นสุดสวน 
นายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร ์

กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 85.00 เมตร 
สองข้างทางความยาว
รวม170.00  
ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
170.00 ตร.ม.  

   80,000  75,500 4,500 เม.ย.2561 กองช่าง -ถนนที่กว้างเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

22.  โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง
หวาย จุดเริ่มต้นบ้านนาง
สมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสดุ
บ้านนายสม คาํภูลา 

กว้าง 1.50 เมตรสอง
ข้างทาง ความยาวรวม
สองข้างทาง180.00  
เมตรหนา 0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 270.00 ตร.ม. 

 130,000  121,000 9,000 พ.ย.-ธ.ค.
2560 

กองช่าง -ถนนท่ีกว้างเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

23.  โครงการเทคอนกรีตเชื่อม
ปากซอยกับถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม   
จํานวน 3 จุด 

กว้าง4.00-5.00  
เมตร ยาวรวม14.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 66.00 ตร.ม.  

   30,000  29,000 1,000 ก.พ.-เม.ย.
2561 

กองช่าง -เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. – ส.ค. 2561 

24.  โครงการก่อสร้างแนว
ปูองกันการพังทลายหน้าดิน
คันสระน้าํประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน   

ระยะทาง 
ยาว 20.00 ม. 

50,000 45,000 5,000 ก.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -การปูองกันการ
พังทลายของหน้าดิน
บริเวณคันสระ
น้ําประปาหมู่บ้าน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

25.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นภูชมดาวจุดสิ้นสุด
สวนนางล้อม ถานุกร หมู่ที1่
บ้านดงมหาวัน  

กว้าง 3.00ม. ยาว
1,450.00ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
435.00 ลบ.ม. 

218,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

218,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มิ.ย.-ก.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

26.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นบ้าน 
นายจตุพล  สีแสงนันท ์
จุดสิ้นสุดนา 
นายทูล  ธรรมจักร  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
470.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
117.50 ลบ.ม. 

59,000 58,000 1,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ส.ค.-ก.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

27.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ทางเข้าปุาชุมชน 
จํานวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้าน
ปุาเลา  

จุดที่ 1 ข้างสระน้ํา 
นายสงครามแก้วสาธร 
ความยาว 13.00 ม. 
จุดที่ 2  
ไร่นายภาคภมูิ คํามทิตย ์
ความยาว 7.00 ม. รวม
ความยาวทั้งหมด  
20.00ม. 

34,000 33,000 1,000 เม.ย.-พ.ค. 
2561 

กองช่าง -มีการระบายน้ําได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค.-เม.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

28.  โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
สันไทรงาม - สะพานแม่น้ํา
กก หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม  

กว้าง 8.00 ม. ยาว 
525.00 ม. หนา 0.05 
ม. 

1,300,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1,300,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

29.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนลาดยาง 
จุดสิ้นสุดนานายถวิล วิยา  
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม   

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
3,150.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
15,750.00 ตร.ม. 

332,000 329,000 3,000 พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-พ.ค 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

30.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นหนองฮาวหิน 
จุดสิ้นสุดพนังกั้นนํ้ากก หมู่ที่ 
6 บ้านปุาตึง   

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
680.00 ลบ.ม. 

342,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

342,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - -งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

31.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรหลังพนัง
กั้นนํ้ากก จุดเริ่มต้นท่าทราย
นายสมาน จดุสิ้นสุดท่า
ทรายสมชายเก่า หมู่ที่ 6 
บ้านปุาตึง  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 420.00 ลบ.ม. 

211,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

211,000 ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - -งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

32.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นสามแยกหนอง
ปลาขาว จุดสิ้นสดุสามแยก
ปุายางพารานายพงศ์ศักดิ ์
แสงตารตัน ์ หมู่ที่ 6  
บ้านปุาตึง   

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
575.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
143.75 ลบ.ม. 

72,000 71,000 1,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

33.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนสีเ่ลน 
จุดสิ้นสุดคันพนังนานางแพง  
ฝายแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านดอย 
ศิริมงคล    

กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,300.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,350.00 ตร.ม. 

91,000 90,000 1,000 พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

34.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นถนนสีเ่ลน 
จุดสิ้นสุดคันพนังหิน(สาย
หนองตะเคียน) หมู่ที่ 7  
บ้านดอยศิรมิงคล  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,700.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,100.00ตร.ม. 

171,000 169,000 2,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
มีการปรับลด
ปริมาณงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

35.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเส้นสัน
มะขามปูอม จุดเริม่ต้น
นานายหนูอวน  สุทธิประภา 
จุดสิ้นสุดนานายชํานิ  ไชย
ราช หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน   

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,050.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 525.00 ลบ.ม. 

257,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

257,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

36.  โครงการปรับปรุงคันพนัง
ประปาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 บ้านปุาสักงาม  

ยาว 60.00 ม. 
 

375,000 372,000 3,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง พนังประปาหมู่บ้าน
ปูองกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

37.  โครงการวางท่อส่งน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
บ้านปุาสักงาม  

วางท่อ PVC ขนาด 2 
นิ้ว ยาว  
438.00 ม. 

44,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

44,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

38.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ)  
จํานวน  2  จุด หมู่ที่ 10 
บ้านปงบน 

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นสวน
นายสถิต ศรีพันนาม  
จุดสิ้นสุดเขตติดต่อบ้าน
เวียงราชพลี  กว้าง 
4.00 ม.ยาว
1,000.00 ม.  
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นสวน
นายสมัคร ชัยปัญหา 
ถึงถนนลาดยาง กว้าง 
3.00 ม. ยาว
1,450.00ม. 
รวมความยาว 
2,450.00 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,350.00 ตร.ม. 

176,000 174,000 2,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
มีการปรับลด
ปริมาณงาน 

39.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
จุดเริม่ต้นไร่นางรําไพ ถาบุญ
เรือง จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน   

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,115.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 334.50 ลบ.ม. 

168,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

168,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

40.  โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิว
ทางหินคลุกเดมิแล้วบดทับ) 
จุดเริม่ต้นนานางระเบียบ คาํ
มูล จุดสิ้นสดุนานายถวลิ  
สมภสูาร  หมู่ที่ 11 บ้าน
ใหม่ร่องหวาย  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
750.00 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,250.00 
ตร.ม. 

47,000 46,000 1,000 พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

41.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จุดเริ่มต้นบ้านนายทอง  
โพธิ์คําทึง จุดสิ้นสดุนา นาย
ศราวุธ  ศรีประดับ หมู่ที่ 
11 บ้านใหม่ร่องหวาย  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
60.00 ลบ.ม. 

30,000 27,600 2,400 ก.ค.-ส.ค. 
2561 

กองช่าง -ถนนหินคลุกเพื่อให้
ประชาชนไดส้ัญจร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

42.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเส้น
เหมืองกลาง จุดเริ่มต้น
ถนนลาดยางทางเส้นทางไป
ดอยหลวง จุดสิ้นสดุนานาย
บุญช่วย  จริยา หมู่ที่ 12 
บ้านใหม่มหาวัน  

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
160.00  
ลบ.ม. 

80,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

80,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

43.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรเส้นสัน
กลางจุดเริ่มต้นนานางทา  
นัยติ๊บ  จุดสิ้นสุดไร่นายบุญ
ช่วย  นัยติ๊บ หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่มหาวัน  

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
800.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
300.00  
ลบ.ม. 

148,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

148,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - -งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

44.  โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร(ปรับ
เกรดผิวทางเดิม) จุดเริม่ต้น
นานายทองคํา  นัยติ๊บ 
จุดสิ้นสุดนาสมควร   
อินไชย หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่มหาวัน  

กว้าง 2.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม.  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม. 

20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - -งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 32 
 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 
บ้านปงบน 

   33,000  32,000 1,000 พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

กองช่าง -ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างมีคุณภาพ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค 2561 

2.  โครงการปรับปรุงเสียง 
ตามสาย หมู่ที่ 3  
บ้านปุาเลา 

การปรับปรุงเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา 

   50,000  49,500 500 พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

กองช่าง -ประชาชนได้รบั
ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์จาก
เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค 2561 

3.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้านนางนารี ดีไร่ 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายเจด็จ โคตรบรรเทา 

กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก0.50-0.70 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ํา 
จํานวน 1 บ่อ  
ความยาว
รวม 28.00 เมตร 

 100,000  93,300 6,700 ก.พ.-เม.ย. 
2561 

กองช่าง -มีการระบายน้ําได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560– เม.ย. 
2561 

4.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริม่ต้นบ้านนายพิศ  
จอมแพง จุดสิ้นสดุ 
บ้านนายฉลอง โกสลีา 

กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50-0.70 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ํา จํานวน  
1 บ่อความยาว
รวม 28.00 เมตร 

 100,000  93,300 6,700 ก.พ.-เม.ย. 
2561 

กองช่าง -มีการระบายน้ําได้ดี
ไม่ท่วมขัง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560– เม.ย. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5.  โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านปุาตึง 

การก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว จํานวน 1 จุด  

   41,000  40,500 500 ก.พ.-มี.ค.
2561 

กองช่าง -ประชาชนได้รบั
ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์จาก
เสียงตามสายของ
หมู่บ้าน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560– เม.ย. 
2561 

6.  โครงการเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรุ บ้านปุาสักงาม 
หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม 

การเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมร ุขนาดพื้นท่ี
ลานไม่น้อยกว่า 
146.00  ตร.ม. 
หนา 0.08 ม 

   43,000  42,000 1,000 พ.ย.-ธ.ค. 
2560 

กองช่าง -ลานสําหรับทํา
กิจกรรมประกอบพิธ ี

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560– เม.ย. 
2561 

7.  โครงการเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรบุ้านปุาเลา  
หมู่ที่ 3 บ้านปุาเลา 

การเทลาน คสล.รอบ
บริเวณเมรุ ขนาดพื้นท่ี
ลานไม่น้อยกว่า 
 430.00 ตารางเมตร  

 150,000  146,000 4,000 ม.ค.-ก.พ. 
2561 

กองช่าง -ลานสําหรับทํา
กิจกรรมประกอบพิธ ี

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560– เม.ย. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล.ถนนเพื่อการเกษตร 
เส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5  
บ้านสันไทรงาม 

การวางท่อระบายน้ํา 
คสล.ถนนเพื่อ
การเกษตรเส้นหนอง
ด่าน หมู่ที ่5  
ท่อระบายน้ํา 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
 1.00 เมตร จํานวน 2 
จุด ความยาวจดุ
ละ 8.00 เมตร รวม
ความยาวทั้งหมด  
16.00 เมตร  

   48,000  45,500 2,500 มี.ค.-เม.ย. 
2561 

กองช่าง -เพื่อวางท่อระบายน้ํา
สําหรับพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ย. 2560– มี.ค. 
2561 

9.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล.หมู่ที่ 5บ้านสันไทรงาม
จุดตั้งแต่บ้าน 
นายวงค์ บุญมา ถึง 
บ้านนายสิงห์คํา ปะระมะ 

เส้นผา่ศูนย์กลาง 
 1.00 เมตร จํานวน 2 
จุด ความยาวจดุ
ละ 8.00เมตร รวม
ความยาวทั้งหมด 
16.00 เมตร  

   12,000  11,500 500 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง -เพื่อวางท่อระบายน้ํา
สําหรับพ้ืนที่
การเกษตร 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ย. 2560– มี.ค. 
2561 

10.  โครงการต่อเติมอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค ์
องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน 

งานเวทีคสล. 
งานปิดหลังคากันสาด 
งานระบบไฟฟูา 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

480,000 477,000 3,000 ต.ค.-ธ.ค. 
2561 
(กันเงิน
เหลื่อมปี) 

กองช่าง มีการจัดทําเวท ี
งานหลังคา 
งานระบบไฟฟูา 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

11.  โครงการก่อสร้างทางลาดคน
พิการและผู้สูงอาย ุที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มหาวัน 

งานอาคาร 
(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

108,000 89,500 18,500 ต.ค.-ธ.ค. 
2561 
(กันเงิน
เหลื่อมปี) 

กองช่าง มีทางลาดสําหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการขุดลอกลําเหมือง 
จุดเริม่ต้นท่อเหลี่ยม คสล.
ถนนสาย ชร.4034 
จุดสิ้นสุดลําหนองแหย่ง หมู่
ที่ 1 บ้านดงมหาวัน  

กว้าง 6.00-11.00 ม. 
ยาว 910.00 ม. ลึก 
1.50-2.00 ม. ขุดลึก 
1.00 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,929.00ลบ.ม. 

144,000 ไม่ได้ดําเนินการ 144,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - -งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

2.  โครงการขุดลอกคลองร่อง
เรือ  จุดเริ่มต้นหนองผาแดง  
จุดสิ้นสุดหนองปุาคา หมู่ที่ 
2 บ้านร่องหวาย  

กว้าง 6.00-15.00 ม. 
ยาว 1,900.00 ม. ลึก 
1.50-3.50 ม. ขุดลึก 
0.20-1.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า6,514.00ลบ.ม. 

239,000 237,000 2,000 เม.ย. 2561 กองช่าง -คลองมีการขุดลอก
เพื่อให้ทางน้ําไหลได้
สะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. –เม.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

3.  โครงการขุดลอกคลองร่อง
มะเกี๋ยง จุดเริ่มต้นนานาย
บุญเลศิ  จันทะนาม 
จุดสิ้นสุดหนองผาแดง หมู่ที่ 
2 บ้านร่องหวาย  

กว้าง 8.00-18.00 ม. 
ยาว 540.00 ม. ลึก 
1.20-2.00 ม. ขุดลึก 
1.50 ม. หรือมีปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า
5,827 ลบ.ม. 

214,000 212,000 2,000 เม.ย. 2561 กองช่าง -คลองมีการขุดลอก
เพื่อให้ทางน้ําไหลได้
สะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. –เม.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

4.  โครงการขุดลอกหนองเม่า 
1, หนองเม่า 2 และหนอง
เม่า 3 หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง   

กว้าง 9.00-25.00 ม. 
ยาว 414.00 ม. ลึก 
1.00-3.00 ม. ขุดลึก 
1.00-3.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,112.00 ลบ.ม. 

480,000 478,000 2,000 เม.ย. –พ.ค.
2561 

กองช่าง -หนองมีการขุดลอก
เพื่อให้ทางน้ําไหลได้
สะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย. – มิ.ย.2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

5.  โครงการขุดลอกหนองหลม่ 
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล  

ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,273.00 ลบ.ม. 
 

455,000 450,000 5,000 พ.ค.-มิ.ย.
2561 

กองช่าง -หนองมีการขุดลอก
เพื่อให้ทางน้ําไหลได้
สะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.– มิ.ย.2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
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2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ 
หมู่ที่ 9 บ้านปุาสักงาม 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อาชีพให้กับประชาชน
หมู่ที ่9  

 40,000  ไม่ได้ดําเนินการ 40,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

-  

2.  โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําร ิ

จัดทํากิจกรรมโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

 20,000  ไม่ได้ดําเนินการ 20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

-  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดัเครื่องสักการะ
ถวายเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี
และวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี   

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งโครงการจดัเครื่อง
สักการะถวายเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และ
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศร ี
นครินทราบรม 
ราชชนนี   

   5,000     5,000  0 ต.ค.2560 
ก.ค. 2561 

กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ีและวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี   

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560 
 

2.  โครงการจดังานเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู   

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดโครงการจัดงาน
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร   

   5,000     5,000  0 ก.ค. 2561 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร   

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3.  โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ  

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ  

 10,000   10,000  0 ส.ค. 2561 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ส.ค. 2561 

4.  โครงการจดังานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช  

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดโครงการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและวางพวง
มาลาเนื่องในวันปิย
มหาราช  

   5,000     5,000  0 ต.ค. 2560 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมจดังานพิธี
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนื่องในวัน
ปิยมหาราช  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560 

5.  โครงการจดังานเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช 

   5,000     5,000  0 ธ.ค. 2560 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมจดังานเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560 

6.  โครงการจดังานวันชาต ิ อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมโครงการ
จัดงานวันชาติ  

   5,000     5,000  0 ธ.ค. 2560 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมโครงการจัด
งานวันชาติ  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

7.  โครงการจดัพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์พิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดยุเดช    

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมโครงการ
จัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์พิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช    

 50,000 
โอนเพิ่ม 

20,000  

   70,000  0 ต.ค. 2560 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมจจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์พิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช    

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560 

8.  โครงการจดังานสรงน้ํา 
พ่อขุนมังรายมหาราช  

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมโครงการ
จัดงานสรงน้ําพ่อขุนมัง
รายมหาราช  

   5,000     5,000  0 เม.ย.2561 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมโครงการจัด
งานสรงน้ําพ่อขุนมัง
รายมหาราช  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.2561 

9.  โครงการจดังานพ่อขุนมัง
รายมหาราช และ 
งานกาชาดจังหวัดเชียงราย  

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมโครงการ
จัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย  

 40,000     40,000  0 ม.ค. 2561 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
กิจกรรมโครงการจัด
งานพ่อขุนมังราย
มหาราช และงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

10.   โครงการจดังานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง"หกเป็งล่องฟูา ไหว้
สาพระธาตุดอยตุง" 

อุดหนุนอําเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมโครงการ
จัดจัดงานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง"หกเป็งล่อง
ฟูา ไหว้สาพระธาตดุอย
ตุง" 

   5,000     5,000  0 มี.ค. 2561 กอง
การศึกษาฯ/
อําเภอเวียง
เชียงร ุ ้ง 

-มีการดําเนินการจดั
จัดกิจกรรมโครงการ
จัดจัดงานประเพณี
นมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง"หก
เป็งล่องฟูา ไหว้สาพระ
ธาตุดอยตุง" 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค. 2561 

 

2. แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนตาํบล
ดงมหาวัน เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมของ
เยาวชนตําบลดงมหาวัน 

 10,000  ไม่ได้ดําเนินการ 10,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กอง
การศึกษา 

-  

2.  ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดอบรมคร,ู ผู้ดูแล
เด็กในการหาความรูเ้พิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

      8,000  ไม่ได้ดําเนินการ 8,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กอง
การศึกษา 

-  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3.  โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดทําโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อส่งเสรมิ
กิจกรรมของเด็กในพ้ืนท่ี 

    30,000  15,000 5,000 ม.ค. 2561 กอง
การศึกษาฯ 

การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค. 2561 

4.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  

จัดทําโครงการสนับสนุน
การบริหารสถานศึกษา 

 468,600 
+โอนเพิ่ม 
12,700  

481,300 0 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

กอง
การศึกษาฯ 

การจัดกิจกรรม
สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560- ก.ย. 
2561 

5.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม
สําหรับโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 931,420 
+โอนเพิ่ม 

120,900  
-โอนลด 

74,740  

886,434.18 91,145.82 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

กอง
การศึกษาฯ 

การจัดซื้ออาหารเสริม
นมสําหรับโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย ์

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560- ก.ย. 
2561 

6.  อุดหนุน 
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
โรงเรียนบ้านร่องหวาย 
โรงเรียนบ้านปงเคียน  

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ดงมหาวัน  
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ร่องหวาย 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง
เคียน  

1,660,000
+โอนเพิ่ม 
74,740 

  

1,734,740 0 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560- ก.ย. 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1. แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร หมู่ที่ 10  
บ้านปงบน 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 10 

 30,000  25,185 4,815 9-10 ส.ค. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-การอบรมให้ความรู้
การเพาะเห็ดนางฟูา 
ผู้เข้าอบรม 40 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 

2.  โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 11  
บ้านใหม่ร่องหวาย 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 11 

 30,000  21,040 8,960 30-31 
พ.ค. 2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-การอบรมให้ความรู้
การเพาะเห็ดนางฟูา 
ผู้เข้าอบรม 40 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 

3.  โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 
บ้านปุาตึง 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 6 

 20,000  19,996 4 14-15 
มิ.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-การอบรมให้ความรู้
การเพาะเห็ดนางฟูา 
ผู้เข้าอบรม 60 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุท้องถนนใน 
ช่วงเทศกาลสําคัญ 

จัดทําโครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เพื่อบริการ
ประชาชน 

 30,000  11,720 2,280 ธ.ค. 2560, 
เม.ย. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-การติดปูายจุดเสี่ยง
อันตรายและ
ประชาสมัพันธ์การลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที ่

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560 
เม.ย. 2561 

2.  โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดทําโครงการกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
กลุ่มเปูาหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การเตรียมตัวเมื่อเกดิสา
ธารณภัยต่างๆ 

 10,000 
+โอนเพิ่ม 
 16,000 

25,390.40 609.60 ธ.ค. 2560,
ส.ค. 2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับสถานศึกษา 
ในพื้นที่ จํานวน 3 
แห่ง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ค. 2561 

3.  โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

จัดทําโครงการฝึกอบรม
การดับเพลิงเบื้องต้น 
ให้กับกลุ่มเปูาหมายเพื่อ
รู้วิธีการเตรียมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

 10,000  9,755.70 244.30 มิ.ย. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

-ฝึกอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นให้กับกลุ่ม
ร้านค้าท่ีมีความเสีย่ง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

4.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแนว 
ปูองกันไฟปุา 

จัดทําโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจดัทําแนว
ปูองกันไฟปุา ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย เพื่อ
ร่วมกันทําแนวปูองกัน
ไฟปุาในพื้นที ่

 30,000.00  29,753.10 246.90 มี.ค. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

-ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแนว 
ปูองกันไฟปุาให้กับ
หมู่บ้านที่มีปุาชุมชน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 

5.  โครงการรณรงค์ปูองกัน 
และแก้ไขปญัหามลพิษ 
จากหมอกควัน 

จัดทํากิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน 
ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อ
รณรงค์สร้างจติสํานึกท่ีดี
แก่ประชาชน 

   5,000  4,140 860 ก.พ. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

-ทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ลด
ณรงค์ลดการจุดไฟ
ภายในพื้นที ่

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 

6.  อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการ
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(วันอปพร.)  
ประจําป ี2561  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
เชียงรุ้งโครงการจดั
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
(วันอปพร.) 
ประจําป ี2561  

    5,000  5,000 0 มี.ค. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
เชียงรุ้งโครงการจดั
กิจกรรมวัน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  
(วันอปพร.) 
ประจําป ี2561  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ. 2561 
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3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดทําโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 10,000 
-โอนลด 

10,000 

0 0 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560- 
มี.ค.2561 

2.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้าํดําหัว
ผู้สูงอายุตาํบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณีรด
น้ําดําหัวผูสู้งอายุตําบล 
ดงมหาวัน 

    30,000  20,470 9,530 12 เม.ย. 
2561 

กอง
การศึกษา 

จัดกิจกรรมรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอาย ุ

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.2561 

3.  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี
บุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตําบล
ดงมหาวัน เพื่อสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

    10,000  6,720 3,280 พ.ค. 2561 กอง
การศึกษา 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟตําบลดงมหา
วัน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.2561 

4.  โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
ตําบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลดงมหา
วันเพ่ือสร้างความ
สามัคค ีในหมู่บ้าน และ
ตําบล 

  120,000 
-โอนลด 
6,000  

113,500 500 ก.พ. 2561 กอง
การศึกษา 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
ตําบลดงมหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560- 
มี.ค.2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5.  โครงการวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 

จัดทําโครงการวันสําคญั
ทางพุทธศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น  

    40,000 
-โอนลด

12,700.  

0 27,300 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กอง
การศึกษา 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ย.2560- 
ก.ย. 2561 

 

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดัทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

จัดทําโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของประชาชน 

    20,000  6,207 13,793 ม.ค.-ส.ค. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

การประชุมประชาคม
ในพื้นที่เพ่ือนําข้อมูล
ความต้องการของ
ประชาชนมาสู่
แผนพัฒนา  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2560- 
ส.ค.2561 

2.  โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทําโครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ติดตามโครงการพัฒนาฯ 
ของ อบต.ดงมหาวัน 

      5,000  0 5,000 ก.พ.-ก.ย.
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจําปี 
2561 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตาํบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุเพื่อ
ส่งเสริมการทํากิจกรรม
ของผู้สูงอายุในตําบล 
ดงมหาวัน 

    60,000 
+โอนเพิ่ม 
31,000  

90,680 320 19-20 
ก.ค.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

อบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมศักยภาพการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุตามแนว
วิธีเศรษฐกิจพอเพียง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ย. 2561 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรตีําบลดงมหาวัน 

เพื่อจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
องค์การสตร ีส่งเสริม
การดําเนินงานของกลุ่ม
สตรตีําบลดงมหาวัน 

    60,000  58,180 1,820 13-14 
ก.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

การอบรมและการดู
งานส่งเสรมิศักยภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ย. 2561 

5.  โครงการศูนย์ประสานงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดตําบลดงมหาวัน 

จัดทํากิจกรรมส่งเสรมิ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เอาชนะยาเสพติดใน
พื้นที่ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

    30,000  12,090 17,910 ก.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียน
บ้านปงเคียน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ย. 2561 

6.  โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

จัดทําโครงการสนับสนุน
การให้ความรู้ในการ
จัดทําแผนชุมชนให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

    20,000  0 20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2561 
เม.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

7.  โครงการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพของประชาชน 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ในการพัฒนา
บุคลิกภาพให้กับ
ประชาชน  
หมู่ที่ 5 

    30,000  0 30,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-พ.ค. 2561 

8.  อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเวยีงเชียงรุ้ง  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
เชียงรุ้งโครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดของศูนย์ปฏิบตัิการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิอําเภอเวียง
เชียงรุ้ง  

    30,000  30,000 0 ก.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเวียง
เชียงรุ้งโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-ก.ย. 2561 
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตร ี

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กและสตร ี

    20,000  0 20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ก.ย. 2561 

2.  อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ
เวียงเชียงรุ้งโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอําเภอเวียง
เชียงรุ้งอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ 2561  

อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ
เวียงเชียงรุ้งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอําเภอเวียงเชียง
รุ้ง  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง   
จังหวัดเชียงราย   

      5,000  0 5,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560 – มี.ค.
2561 
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6. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดทําโครงการปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี
เพื่อปูองกันและรณรงค์
ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ 

    82,500  80,225.10 2,274.90 พ.ค.-ก.ย. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

ปูองกันและรณรงค์
ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ส.ค. 2561 

2.  โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

จัดทําโครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เพื่อให้
ความรู้แก่กลุม่เปูาหมาย 

    10,000  10,000 0 ส.ค. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

อบรมให้ความรู้
โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แก่
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 70 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-ส.ค. 2561 

3.  โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 

จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ในการผลติ
น้ําประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพสําหรบัผู้ดูแล
ประปาหมู่บ้าน 

    20,000  10,045 9,955 ก.ค. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

อบรมให้ความรู้ในการ
ดูแลบรหิารจดัการ
ระบบประปาหมูบ่้าน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ก.พ.-ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

4.  โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน 

จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน 
เพื่อให้ความรู้แก่
กลุ่มเปูาหมาย เพื่อ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

    20,000.  14,531 5,469 มิ.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

การอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะ
ในหมู่บ้าน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2560-มิ.ย.
2561 

5.  อุดหนุนสํานักงานปศสุัตว์
จังหวัดเชียงราย โครงการ
ผ่าตัดทําหมันเพื่อลดจํานวน
สุนัขและแมวที่เป็นสตัว์
พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมวไมม่ีเจ้าของ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
ปีงบประมาณ 2561 

อุดหนุนสํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
โครงการผ่าตดัทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมว 

      5,000  3,000 2,000 ม.ค.2561 สํานักงาน
ปลัด 

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย 
โครงการผ่าตดัทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค. 2560 – พ.ค. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

6.  โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.โดยสํารวจข้อมลู
จํานวนประชากรสุนัข-
แมว 
2.ดําเนินการเสนอ
โครงการและ
ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3.ดําเนินการจดัซื้อ
วัคซีนและประสานผู้นํา
ชุมชนและอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ในการฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  

35,013 2,871 32,172 มิ.ย.-ส.ค. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 
 

มสีํารวจข้อมูลจํานวน
ประชากรสุนัข-แมว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-พ.ค. 2561 

7.  โครงการรณรงค์อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
1.ดําเนินการเสนอ
โครงการ 
2.ดําเนินกิจกรรม 
3.รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม 

5,000 5,000 0 เม.ย.-ก.ค. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8.  เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น
จัดทําโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000 บ้าน  
 

220,000 200,000 20,000 เม.ย.-ก.ย. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้น
จัดทําโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข บ้านละ 3 
โครงการ หมูบ่้านละ 
20,000 บาท 
ยกเว้นบ้านหมู่ 2 ร่อง
หวายไมไ่ดด้ําเนินการ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-ส.ค. 2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
1. แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการกําจดัผักตบชวา จัดทํากิจกรรมโครงการ
กําจัดผักตบชวาในพื้นที่
ตําบลดงมหาวัน 

   20,000  0 20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-พ.ค. 2561 

2.  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 

จัดทํากิจกรรมปลูก
ต้นไมเ้พื่อสร้างพื้นที่สี
เขียวในพ้ืนท่ีเปูาหมาย 

     5,000  4,590 410 ส.ค.2561 สํานักงาน
ปลัด 

การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มิ.ย.-ก.ย. 2561 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตตําบลดงมหาวัน 

จัดทําโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ี
ตําบลดงมหาวันให้
สวยงาม และดูแล
บริเวณข้างทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

   30,000  7,160 22,840 ธ.ค.2560 สํานักงาน
ปลัด 

ตัดต้นไม้ในเขต
รับผิดชอบ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ย.2560-ก.ย. 
2561 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน (1)เงินสมทบระบบ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 98,000  
(2) ทุนการศึกษา
สําหรับผู้ดูแลเด็ก 
15,000 

113,000 113,000 0 พ.ย.-ธ.ค. 
2560 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

-สมทบกองทุนสปสช. 
-ทุนการศึกษาผู้ดูแล
เด็ก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-มี.ค. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

2.  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส ์ ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับอนุมตัิจาก
ผู้บริหาร  ตามระเบยีบ
และหนังสือสั่งการ   

126,000 117,500 8,500 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 

3.  เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตรา 
ร้อยละ  5  ของค่าจ้างท่ี 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

100,000 89,692 10,308 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 

4.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
อาย ุ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

8,768,400 8,413,600 354,800 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
 โดยคํานวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1   
ของ ประมาณการ
รายรับทุกประเภท
ประจําปตีามงบประ 
มาณรายจ่ายทั่วไป 

180,000 180,000 0 ธ.ค.2560 
– มี.ค.
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 

6.  สํารองจ่าย รายจ่ายทีต่ั้งไว้เพื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมสีา
ธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
บรรเทาปญัหาความ
เดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม
เท่านั้น   และในการ
ช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
และจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัย 

205,350 124,895 80,455 ต.ค.2560 
– ก.ย.
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

สํารองจ่ายกรณเีหตุ
ฉุกเฉิน   

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

7.  เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพให้แก่คน
พิการ  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

1,776,000 1,744,800 31,200 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

สํานักงาน
ปลัด 

จ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 

 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
ดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
สภาฯ บางส่วนเป็นห้อง
ทํางานกองการ 
ศึกษาฯ โดยการทําผนัง
กระจกฝาู พ้ืนท่ี 28.60 
ตร.ม. 
(รวมค่าแรง) ตามแบบท่ี
อบต.กําหนด 

+โอนเพิ่ม 
56,000 

55,500 500 มิ.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ปรับปรุงห้องประชุม
สภาฯ บางส่วนเป็น
ห้องทํางานกองการ 
ศึกษา 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

2.  โครงการ อบต.ดงมหาวัน
สัญจร 

จัดทําโครงการ อบต.ดง
มหาวันสญัจรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 
11 หมู่บ้าน เพื่อรับฟัง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และบริการประชาชน
นอกสถานท่ี และอบรม
ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 

66,000 
-โอนลด

65,900 

0 100 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค.-ก.ย. 2561 

3.  โครงการจดัทํารายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ีเพื่อ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของอบต. 

20,000 0 20,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

- ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2560-เม.ย. 
2561 

4.  โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

จัดทําโครงการอบรม
พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม เพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการ
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปช่ัน 

20,000 8,960 11,040 10 ก.ย.
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเข้าร่วม
อบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม  
ณ วัดร่องหวาย 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มี.ค.-ก.ย. 2561 

5.  โครงการปรับปรุง
อินเทอร์เน็ตตําบล 

จัดทําโครงการปรับปรุง
อินเทอร์เน็ตตําบลให้มี
ประสิทธิภาพและ
บริการประชาชน 

10,000 0 10,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

สํานักงาน
ปลัด 

ไม่ได้ดําเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

6.  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา 
อบต. คณะผู้บรหิาร 
พนักงานฯและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทําโครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 
+โอนเพิ่ม 
50,000 

68,180 11,820 ก.ค. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค. 2561 

7.  โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการปรับปรุง
ข้อมูลและการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ที่ดินในแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000 0 50,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองคลัง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2560 
-พ.ค.2561 

8.  โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

เพื่อให้แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมี
ความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

19,910 0 19,910 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองคลัง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ธ.ค.2560 
-เม.ย.2561 
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 ครุภัณฑ์ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  เก้าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสาํนักงาน 
10 ตัว 

29,100 29,000 100 ก.พ.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เก้าอี้สํานักงาน  
10 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

2.  ช้ันเก็บแฟูมเหล็ก 2 ช้ัน 
(20ช่อง) 

จัดซื้อช้ันเก็บแฟูมเหล็ก 
2 ช้ัน จํานวน 2 ตัว 

7,000 6,800 200 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ช้ันเก็บแฟูมเหล็ก 2 
ช้ัน จํานวน 2 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

3.  ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 
7 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 

1,500 1,500 0 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เก็บแบบฟอร์ม 7 
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

4.  ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต
จํานวน 2 ตัว 

10,000 9,900 100 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ตู้บานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต
จํานวน 2 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

5.  ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก จัดซื้อตู้
ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตัว 

2,800 2,800 0 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก  
จํานวน 1 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

6.  ตู้เหล็ก 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็ก  
ขนาด 2 บาน  
จํานวน 1 ตู ้ 

5,500 5,450 50 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ตู้เหล็ก .
ขนาด 2 บาน  
จํานวน 1 ตู ้ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

7.  โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้น
เตอร ์

จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์
และ พริ้นเตอร ์ 
จํานวน 2 ตัว 

8,400 8,380 20 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

โต๊ะคอมพิวเตอร์และ 
พริ้นเตอร ์ 
จํานวน 2 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

8.  โต๊ะอเนกประสงค์  
(โต๊ะพับเก็บได้) 

จัดซื้อโตะ๊พับ
อเนกประสงค์ (โต๊ะพับ
เก็บได้) จํานวน 5 ตัว 

9,500 9,250 250 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

โต๊ะพับเก็บได้
จํานวน 5 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

9.  ถังน้ํา จัดซื้อถังน้ําสําหรับเก็บ
น้ําบริการประชาชน 
จํานวน 10 ถัง 

98,000 
-โอนลด 
6,000 

85,000 7,000 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ถังน้ําสําหรับเก็บนํ้า
บริการประชาชน 
จํานวน 10 ถัง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-พ.ค. 2561 

10.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 
2 จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 29,900 100 ก.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
จํานวน 1 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

11.  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
แบบข้อแข็ง  
จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 9,400 100 พ.ค.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

12.  ตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต จํานวน  
1 เครื่อง 

6,500 6,490 10 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต จํานวน 1 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

13.  เก้าอี้สํานักงาน เก้าอี ้4 ตัว 12,300 12,260 40 เม.ย.2561 กองคลัง เก้าอี ้4 ตัว ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

14.  ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ตู้บานเลื่อนกระจก  
5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 

10,000 9,900 100 เม.ย.2561 กองคลัง ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต จํานวน 2 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

15.  ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 ตัว 

11,000 10,900 100 เม.ย.2561 กองคลัง ตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 2 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

16.  โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะทํางานเหล็ก  
จํานวน 4 ตัว 

28,000 27,800 200 เม.ย.2561 กองคลัง โต๊ะทํางานเหล็ก 
จํานวน 4 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

17.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์
จํานวน  1 ตัว 

2,000 1,990 10 เม.ย.2561 กองคลัง โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์
จํานวน  1 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

18.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 15,900 100 ก.ย.2561 กองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร ์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

19.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)  
จํานวน 3 เครื่อง 

9,900 
-โอนลด 
2,100 

7,770 30 ก.ย.2561 กองคลัง เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/
นาที) จํานวน 3 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

20.  จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 2 จอ 

6,000 ไม่ได้ดําเนินการ 6,000 ไม่ได้
ดําเนินการ 

กองคลัง - ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

21.  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  

6,600 6,580 20 ก.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์หรือชนิด LED 
ขาวดา (18 หน้า/
นาที)จํานวน 2 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

22.  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer)  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 3 เครื่อง 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
(ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  

12,900 12,870 30 ก.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จํานวน 3 
เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

23.  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens 

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 28,200 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) เป็นเครือ่งฉายภาพเลนส์
เดียว สามารถตอ่กับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดโีอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ 
DLP 
3) ระดับ XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 
4) ขนาดทีก่ําหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขัน้ต่ํา  
 

28,200 
-โอนลด 
4,800 

28,000 200 เม.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จัดซื้อชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร จํานวน 1 ชุด 
เพื่อเตรียมพร้อมสําหรบั
การปฏิบัติงาน 

99,500 85,546.50 13,953.50 ก.ย. 2561 สํานักงาน
ปลัด 

ชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร จํานวน 1 ชุด  

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

 

 

3. แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม ้ เลื่อยยนต ์1 เครื่อง 10,000 9,500 500 ม.ค.2561 สํานักงาน
ปลัด 

เลื่อยยนต ์1 เครื่อง ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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4. แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู ้

11,000 10,900 100 เม.ย.2561 กองช่าง ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู ้

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 

21,000 20,900 100 ก.ย.2561 กองช่าง เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน* (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 

32,000 31,800 200 ก.ย.2561 กองช่าง เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

4.  เครื่องเจาะคอนกรีต ชนิด
เครื่องยนต์เบนซิน 

เครื่องเจาะคอนกรีต 
ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 
จํานวน 1 เครื่อง 

62,900 62,900 0 มิ.ย.2561 กองช่าง เครื่องเจาะคอนกรีต 
ชนิดเครื่องยนต์
เบนซิน จํานวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2561 
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5. แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  ครุภัณฑ์สํานักงาน  
พัดลมเพดาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม
เพดาน จํานวน 15 
ตัว ราคารวมค่าติดตั้ง 

22,500 22,500 0 พ.ค.2561 กอง
การศึกษา 

พัดลมเพดาน 
จํานวน 15 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย.-พ.ค. 2561 
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ตารางท่ี 4   สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561-กันยายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ แผน ปี 2561 การตั้งงบประมาณ ผลการด าเนินงานจริง 
โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

206 59,011,000 55 7,861,000 
 

45 4,932,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

16 7,338,000 7 1,592,000 
 

4 1,377,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

29 3,486,800 16 3,381,620 14 3,272,474.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

47 1,723,500 32 1,059,813 
 

26 810,499.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารง
ความสมบรูณ์และยั่งยืน 

3 90,000 3 55,000 2 11,750.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 

24 718,000 15 11,524,760  10 10,916,127 

รวม 325 72,367,300 128 25,474,193 101 21,320,550 
ครุภณัฑ ์   30 517,000 29 501,340 

 
-  โครงการตามแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ.2561จํานวน  325  โครงการ  งบประมาณ  72,367,300  บาท   
-  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.2561 จํานวน  128 โครงการ  งบประมาณ 25,474,193  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.38 %  
-  ผลการดําเนินงาน ในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2561)  จํานวน  101  โครงการ 
งบประมาณ  21,320,550  บาท คิดเป็นร้อยละ 78.91% 
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กราฟเปรียบเทยีบโครงการจากการวางแผนพฒันาสู่การจดัท างบประมาณและการด าเนินโครงการ 

 
 

กราฟเปรียบเทยีบงบประมาณจากการวางแผนพฒันาสู่การจดัท างบประมาณและการเบกิจ่ายโครงการ 
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ตารางท่ี 5 โครงการที่เลือกตรวจการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงคันพนัง
ประปาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 บ้านปุาสักงาม  

ยาว 60.00 ม. 
 

375,000 372,000 3,000 ส.ค.-ก.ย. 
2561 

กองช่าง พนังประปาหมู่บ้าน
ปูองกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

2.  โครงการขุดลอกหนองเม่า 
1, หนองเม่า 2 และหนอง
เม่า 3 หมู่ที่ 6 บ้านปุาตึง   

กว้าง 9.00-25.00 ม. 
ยาว 414.00 ม. ลึก 
1.00-3.00 ม. ขุดลึก 
1.00-3.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,112.00 ลบ.ม. 

480,000 478,000 2,000 เม.ย. –พ.ค.
2561 

กองช่าง -หนองมีการขุดลอก
เพื่อให้ทางน้ําไหลได้
สะดวก 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
เม.ย. – มิ.ย.2561 
-งบแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

3.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม
สําหรับโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 931,420 
+โอนเพิ่ม 

120,900  
-โอนลด 
74,740  

886,434.18 91,145.82 ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

กอง
การศึกษาฯ 

การจัดซื้ออาหารเสริม
นมสําหรับโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย ์

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค. 2560- ก.ย. 
2561 

4.  โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร หมู่ที่ 10  
บ้านปงบน 

จัดทําโครงการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน  
หมู่ที่ 10 

 30,000  25,185 4,815 9-10 ส.ค. 
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

-การอบรมให้ความรู้
การเพาะเห็ดนางฟูา 
ผู้เข้าอบรม 40 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 73 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5.  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 

จัดทํากิจกรรมปลูก
ต้นไมเ้พื่อสร้างพื้นที่สี
เขียวในพ้ืนท่ีเปูาหมาย 

     5,000  4,590 410 ส.ค.2561 สํานักงาน
ปลัด 

การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
มิ.ย.-ก.ย. 2561 

6.  โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
สภาฯ บางส่วนเป็นห้อง
ทํางานกองการ 
ศึกษาฯ โดยการทําผนัง
กระจกฝาู พ้ืนท่ี 28.60 
ตร.ม.(รวมค่าแรง) ตาม
แบบท่ีอบต.กําหนด 

+โอนเพิ่ม 
56,000 

55,500 500 มิ.ย.2561 สํานักงาน
ปลัด 

ปรับปรุงห้องประชุม
สภาฯ บางส่วนเป็น
ห้องทํางานกองการ 
ศึกษา 

ห้วงเวลาแผน
ดําเนินงาน 
ต.ค.2560-ก.ย. 
2561 
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ตารางท่ี 6 งบรับจริง-จ่ายจริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวนั  อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง  จังหวดัเชียงราย 
งบรับจริง-จ่ายจริง 

ตั้งแต่วนัที่ 1  ตุลาคม 2560- 30 กนัยายน 2561 
รายการ ประมาณการ รายรับจริง   +  สูง 

        -  ต า่ 

รายรับตามประมาณการ       
รายรับ       

            หมวดภาษีอากร                485,600.00                565,332.16                   79,732.16  
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                141,800.00                141,486.80  -                     313.20  

            หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                150,000.00                171,632.30                   21,632.30  

            หมวดรายไดเ้บด็เตลด็                  55,100.00                    2,540.00  -                52,560.00  

            หมาดรายไดจ้ากทุน                       500.00                    3,700.00                     3,200.00  

            หมวดภาษีจดัสรร           17,167,000.00           19,906,714.16              2,739,714.16  

            หมวดเงินอดุหนุนรัฐบาล           18,000,000.00           17,540,724.00  -              459,276.00  

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งส้ิน           36,000,000.00           38,332,129.42              2,332,129.42  
  

 
  

 

           เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

                             -    
 รวมเงินรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งส้ิน 

 
                             -    

 รวมเงนิรายรับทั้งส้ิน            38,332,129.42    

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง   +  สูง 
        -  ต า่ 

รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย       

แผนงานบริหาร       

               หมวดงบกลาง           11,268,750.00           10,783,487.00  -              485,263.00  

               หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง             2,743,920.00             2,663,736.00  -                80,184.00  

              หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า             8,922,987.00             8,112,030.00  -              810,957.00  

             หมวดค่าตอบแทน             1,241,600.00             1,064,740.25  -              176,859.75  

             หมวดค่าใชส้อย             3,323,823.00             2,149,505.46  -           1,174,317.54  
             หมวดค่าวสัดุ             1,676,680.00             1,466,481.48  -              210,198.52  

  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 75 
 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง   +  สูง 

        -  ต า่ 

             หมวดค่าสาธารณูปโภค                297,000.00                247,276.71  -                49,723.29  

             หมวดเงินอดุหนุน             2,189,740.00             2,122,740.00  -                67,000.00  

             หมวดรายจ่ายอ่ืน                  12,000.00                  11,000.00  -                  1,000.00  

รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร (ยอดยกไป)           31,676,500.00           28,620,996.90  -           3,055,503.10  

แผนงานพฒันา       

             หมวดครุภณัฑ ์                631,500.00                581,886.50  -                49,613.50  

             หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง             3,692,000.00             3,573,600.00  -              118,400.00  

รวมรายจ่ายแผนงานพฒันา             4,323,500.00             4,155,486.50  -              168,013.50  

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน           36,000,000.00           32,776,483.40  -           3,223,516.60  

รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 

  
              หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

 
                             -    

 รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

                             -    
 รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 

 
         32,776,483.40  

                      รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
 

           5,555,646.02  
 หกั ทุนส ารองเงินสะสม 25% 

 
           1,388,911.51  

                      รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงทั้งส้ิน 
 

           4,166,734.51  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ประจําปี พ.ศ.2561,กองคลัง 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
-------------------------------------------- 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน แบ่งเป็น   
  ชาย 30   คน   หญิง  70 คน 
  อายุ แบ่งเป็นช่วงอายุ ตั้งแต่ 20-30 ปี  จํานวน 7 คน  
     ตั้งแต่ 31-40ปี  จํานวน 13 คน   41-50 ปี จํานวน  36 คน  
     ตั้งแต่ 51-60 ปี จํานวน 17 คน   และ 60 ปีขึ้นไป มีจํานวน 57 คน 
  ระดับการศึกษา   ไม่เกินระดับประถมศึกษา 59 คน  
     เกินระดับประถมศึกษา 41 คน 
  อาชีพ    เป็นเกษตรกร จํานวน 70 คน  
     รับจ้างทั่วไป จํานวน 30 คน 

 

สรุปความพึงพอใจ ผลการกรอกแบบสอบถามได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

ข้อที่ 1 เรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 28 72 0 
ข้อที่ 2 เรื่องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 28 72 0 
ข้อที่ 3  เรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 32 67 0 
ข้อที่ 4 เรื่องมีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 18 81 1 
ข้อที่ 5 เรื่องความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม 18 80 2 
ข้อที่ 6 เรื่องการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 20 87 3 
ข้อที่ 7 เรื่องผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

23 84 3 

ข้อที่ 8 เรื่องการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18 88 4 
ข้อที ่9 เรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 26 72 2 
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สรุป ภาพรวมจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนอยู่ในระดับ พอใจ 
 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
1. ขอให้เร่งดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
2. ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักเนื่องจากเป็นหลุม เป็นบ่ออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. ขอให้นายก อบต.ลงมาดูแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่มากกว่าเดิม 
 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันจึง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจํา ทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจํากัดที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ภาระหน้าที่ท่ีต้องทํา  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดงมหาวัน 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะดําเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดําเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี 2561  นอกจากเสนอสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวันรบัทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/
งานต่างๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษา
มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

 3. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสําคัญ  ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ดําเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม 
 4. การนําเสนอโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สุ่มเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการมานําเสนอ จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตรงตามแบบประเมิน เพ่ือจะได้
รับทราบข้อมูลในเชิงประจักษ์ และเป็นข้อมูลอันแท้จริง 
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สรุปผลโครงการทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดงมหาวัน 
สุมเลือกตรวจการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 โครงการ 

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  
--------------------------------------------- 

 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (เพาะเห็ด) หมู่ที่ 10 บ้านปงบน งบประมาณ  25,185  
บาท 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - - 1 5 4 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - - 2 1 7 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน - - 2 3 5 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน - - 3 2 5 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด - - 2 3 5 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - - 2 2 6 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม - - 4 3 3 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - - 2 3 5 

      

ผลการประเมินสรุปได้ว่า 

1. ควรมีการปรับปรุงโครงการให้มีความยั่งยืน สามารถต่อยอดเองของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
รวมกลุ่มของสมาชิก 
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2. ค่าอาหารเสริม (นม)  งบประมาณ 886,434.18 บาท 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - 1 - 1 8 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 1 - 3 1 5 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน 1 - - 3 6 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน 1 - - 5 4 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด 1 - - 3 6 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - 1 - 2 7 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม 5 1 1 2 1 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - 1 - 1 8 
      
 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
1. การเก็บนมของเด็กปฐมวัย มีการเก็บรวมกับอาหารชนิดอื่น ๆ ปะปนกันไม่ถูกสุขลักษณะ ขอให้ตรวจสอบทุก
โรงเรียน เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
2. ในส่วนของการจัดเก็บนมเด็กประถมศึกษาถังเก็บนมเก่าช ารุดควรเปลี่ยนถังเก็บนมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก 
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3. โครงการปรับปรุงคันพนังประปาประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม งบประมาณ 372,000 บาท 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - - - 3 7 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - - - 4 6 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน - - 2 2 6 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน - - - 6 4 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด - - 4 2 4 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - - 3 3 4 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม - - 2 4 4 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - - - 6 4 
      
 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
- เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่มีการด าเนินในช่วงฤดูฝน จึงท าให้การท างานเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ขอให้พิจารณาการด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และฤดูท่ีเหมาะสม กับแต่ละโครงการ 
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4. โครงการขุดลอกหนองเม่า 1, หนองเม่า 2 และหนองเม่า 3 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง  
   งบประมาณ  478,000 บาท 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - - - 3 7 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - - - 3 7 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน - - - 4 6 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน - - - 6 4 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด - - - 6 4 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - - 1 2 7 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม - - 2 3 5 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - - 1 4 5 
      
 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
.................................-............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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5. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว งบประมาณ 4,590 บาท 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - - - 2 8 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - - - 3 7 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน - - - 4 6 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน - - - 4 6 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด - - 1 2 6 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - - - 3 7 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม - - - - 10 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - - - 4 6 
      
 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
.................................-............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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6. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  
งบประมาณ 55,500 บาท 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ควร
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

 
ดีมาก 

1. โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน - - - 3 7 
2. การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - - - 4 6 
3. เป็นโครงการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน - - 2 2 6 
4. ปริมาณงานเป็นไปตามแบบแปลนสัญญา/วิธีการด าเนินงาน - - 1 4 5 
5. ระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จตามก าหนด - - 1 3 6 
6. ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ คุ้มค่า - - 1 1 7 
7. โครงการมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม - - - - 10 
8. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนด าเนินงาน - - - 3 7 
      
 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า 
.................................-............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ...................................................................... 
 
 


