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ส่วนที่ 1  

  
บทน ำ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1  “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

 
ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ ให้ เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน เดือนธันวาคม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (๓)   

  

ขั้นตอนที่  ๕    ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 (5)   
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คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคม 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 247  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  ๒๕60  
เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง

เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง     
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

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

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ     
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบ         

ธรรมำภิบำล   
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

(๕)  ประสิทธิภำพ   
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

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

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร   
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

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

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 
   
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี  มีกำรศึกษำ  พัฒนำภูมิปัญญำ  น ำพำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการ

จัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
 2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานท า 
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข    การอนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วน
รว่มทุกภาคีเครือข่าย 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 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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เป้ำประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          

และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น        

และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานในทุกภาคส่วน 
2.4  ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพ้ืนที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพ่ิมขึ้น 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน 
2. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของ

ชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ :  

1. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง
เครง่ครัด 

2. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ 
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ส่วนที ่3 
 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน 
 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และ
ภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวันได้รับ  การ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน ตามค าสั่งที่ 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  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
(9) นายบุญชวน  มะลัยโย    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(11) นายเจษฎา  อินไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
(11) นายเอกชัย  วัฒนโพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด          กรรมการ/เลขานุการฯ 
(12) น.ส.พัชรี  อินทฉิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผูช้่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน   

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

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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ตำรำงท่ี 1 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน อ ำเภอเวียงเขียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำร

ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงรำย 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

43 5,396,000 2 1,390,000 0 0 0 0 0 0 45 6,786,000 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

18 6,533,000 36 33,294,000 43 27,569,855 54 33,198,355 6 16,193,855 18 6,533,000 

รวม 61 11,929,000 38 34,684,000 43 27,569,855 54 33,198,355 6 16,193,855 205 123,575,065 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

2 60,000 3 91,000 3 60,000 4 90,000 1 20,000 13 321,000 

แผนงาน
การเกษตร 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 4 100,000 5 131,000 5 100,000 6 130,000 3 60,000 23 521,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงาน
การศึกษา 

5 3,110,720 5 3,647,700 4 4,080,000 4 4,080,000 4 4,080,000 21 18,998,420 

รวม 5 3,110,720 5 3,647,700 4 4,080,000 4 4,080,000 4 4,080,000 21 18,998,420 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

5 95,000 6 122,000 6 125,000 6 125,000 6 125,000 29 592,000 

แผนงาน
สาธารณสุข 

4 326,000 4 369,000 4 383,000 4 383,000 4 383,000 20 1,844,000 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

6 195,000 7 195,000 6 195,000 6 195,000 6 195,000 30 975,000 

แผนงานศาสนา
และนันทนาการ 

13 245,000 15 325,000 15 335,000 15 335,000 15 335,000 73 1,575,000 

รวม 29 881,000 33 1,031,000 32 1,058,000 32 1,058,000 32 1,058,000 157 5,086,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

3 20,000 3 20,000 4 40,000 4 50,000 4 50,000 18 180,000 

รวม 3 20,000 3 20,000 4 40,000 4 50,000 4 50,000 18 180,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

4 140,000 8 280,620 7 530,000 7 230,000 7 230,000 32 1,410,620 

แผนงานงบ
กลาง 

4 11,470,000 4 11,558,450 4 11,820,000 4 12,070,000 4 12,320,000 20 59,238,450 

รวม 8 11,610,000 12 11,839,070 11 12,350,000 11 12,300,000 11 12,550,000 52 60,649,070 

รวมทั้งหมด 110 27,650,720 96 51,352,770 99 45,197,855 111 50,816,355 60 33,991,855 476 209,009,555 

ครุภัณฑ์ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

0 0 0 0 2 864,000 1 814,000 0 0 3 1,678,000 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

0 0 0 0 0 0 1 3,500,000 0 0 1 3,500,000 

แผนงาน
สาธารณสุข 

0 0 0 0 0 0 1 59,000 1 59,000 2 118,000 

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 2 864,000 3 4,373,000 1 59,000 6 5,296,000 
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ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตามแผน กำรจัดท ำ
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
38 

 
32 

กองช่ำง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 5 ส ำนักงำนปลัด 
กองช่ำง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 5 กองกำรศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 33 33 ส ำนักงำนปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

3 1 ส ำนักงำนปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 
 

12 
 

ส ำนักงำนปลัด  
กองคลัง 

รวม 96 88  
    

     สรุป โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 96 โครงการ ด าเนินการจริง 88 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67% ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ตำรำงท่ี 3  ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
1.แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการติดตั้งไฟก่ิงแบบ
โซลาเซลล ์จ านวน 3 จุด  
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ติดตั้งไฟกิ่งแบบโซลา
เซลล์หมู่ที ่5 บ้านสัน
ไทรงาม จ านวน 3 จุด   
     1. จุดสี่แยกบ้าน 
นางบัว  นัยติ๊บ  
     2. จุดสี่แยกบ้าน 
นายวงค์ บุญมา  
     3. จุดสามแยกบ้าน 
นายจ านงค ์ พุทธวงค์ 

   90,000.00  - 90,000.00 - กองช่าง - ยังไม่ไดด้ าเนินการ -ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 20 
 

2. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ญาติในฌาปนสถานหมูบ่้าน 
บ้านป่าเลา  
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

200,000 - 200,000 - กองช่าง -ยังไม่ได้ด าเนินการ -ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.-ส.ค. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

2.  โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องน้ าศาลาอเนกประสงค์
บ้านป่าตึง  
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

ขนาดกว้าง 2.10 เมตร  
ยาว 5.10 เมตร 

100,000 - 100,000 - กองช่าง -ยังไม่ได้ด าเนินการ -ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้า อบต.ดงมหาวัน 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 77.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 308 ตารางเมตร 

180,000 - 180,000 - กองช่าง -โอนงบประมาณ
โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บของอบต. 

-ยกเลิกโครงการ 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จ านวน 8 ท่อน จุดเริม่ต้น
สวน นายสุพจน์ อุทาโกสม 
จุดสิ้นสุดถนนคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 69.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
276.00 ตารางเมตร 

148,000 124,000 24,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

-ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.- มิ.ย. 2562 
-กันเงินข้ามปี 

5.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไป
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
จุดเริม่ต้น ต่อจากถนน
คอนกรีตเดมิ จุดสิ้นสดุสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 83.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 249.00 ตาราง
เมตร 

119,000 102,000 17,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

-ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.-พ.ค.2562 
-กันเงินข้ามปี 
 

6.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
นายสัญญา  เกตุละคร 
ไปทางประปาหมู่บ้าน 
จุดเริม่ต้นบ้านนายสญัญา 
เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวน 
นายไพบูรย ์ โคตรบรรเทา  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 51.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 204.00 ตาราง
เมตร 

100,000 88,400 11,600 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.-พ.ค.2562 
-กันเงินข้ามปี 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

7.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้า
บ้านนายชาญวิทย์  
สุขเกษม ไปทางบ่อสบู
น้ าประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น
บ้านนายชาญวิทย์ สุขเกษม  
จุดสิ้นสุดนา 
นางสาวรัตติกร มณีวรรณ  
หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว  
210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 630.00 ตาราง
เมตร   

300,000 298,000 2,000 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 62 

กองช่าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2562 
 

8.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
ประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น 
บ้านนายสถิตย ์
ดวงไกรแฝง จดุสิ้นสุดสวน 
นางฝ้าย สวสัดิ์นท ี 
หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว  
111.00เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ไม่น้อยกว่า 
555.00 ตารางเมตร 

280,000 239,000 41,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2562 
-กันเงินข้ามปี 
 

9.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
จุดเริม่ต้นบ้านนางค า  
นัยติ๊บ จุดสิ้นสดุบ้าน 
นายไกรสร มณีจันทร์สุข  
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 350.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย0.50 เมตร 
หรือมีปรมิาตร 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
350.00 ลูกบาศก์เมตร 

52,000 - 52,000 - กองช่าง -เนื่องจากติดปัญหา
ด้านพื้นท่ีด าเนิน
โครงการ 

-ยกเลิกโครงการ 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

10.  โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล.Box Culvert จุดหนอง
ตะเคียน 
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 

ขนาด 2.10x1.50
เมตร ยาว 7.00 เมตร  

300,000 297,000 3,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย 2562 
 

11.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้านนายนรชิต  
นรรัตน ์ จุดสิ้นสดุบ้านนาย
มานพ นัยติ๊บ   
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 

กว้าง 0.40 เมตร ลึก  
0.50 -0.70 เมตร  
ความยาว 54.00 
เมตร  ก่อสร้างบ่อพัก
น้ า 1 บ่อ พร้อมวาง
ท่อ คสล. 0.40 ม.  
จ านวน 6 ท่อน 

200,000 194,000 6,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2562 
 

12.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 2  
บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้น
บ้านนางราตรี ไสงาม 
จุดสิ้นสุดสวน 
นายศราวุธ  ศรีประดับ 

กว้าง 0.40 เมตร  
ลึก 0.50-0.70 เมตร  
ความยาวรวม 
44.50 เมตร 

150,000 148,000 2,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง -อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มิ.ย.-ส.ค. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

13.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
จุดบ้านนางดอน  ล้อมวงค์  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 

กว้าง 0.40 เมตร ลึก  
0.30 -0.40 เมตร 
ความยาวรวม 
3.40 เมตร  
พร้อมบ่อพัก
น้ า จ านวน 1 บ่อ 

16,000 - 16,000 - กองช่าง -ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

14.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
จุดเริม่ต้นคลองร่องหวาย 
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นางพวน  วงษ์ชาลี  
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 

กว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 -0.50 เมตร  
ความยาวรวม 
33.50 เมตร  

140,000 - 140,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.- มิ.ย. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

15.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารางวี หมู่ที่ 12  
บ้านใหม่มหาวัน 

กว้าง 1.10 เมตร   
ลึก 0.40 เมตร ความ
ยาว 80.00 เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.  
0.40 ม. 6 ท่อน 

50,000 - 50,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

16.  โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. จดุเริม่ต้นจากจุดบ้าน
นายสุรชัย  ชาค าสนธ ์
จุดสิ้นสุดบ้าน 
นายภิเชษฐ์   ธิโสดา   
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 

กว้าง 1.00 เมตรสอง
ข้างทาง ยาว 120.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม้น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. 

119,000 118,000 1,000 มิถุนายน – 
สิงหาคม 62 

กองช่าง ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้าง 1.00 เมตรสอง
ข้างทางยาว 120.00
เมตรหนา 0.15 เมตร 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

17.  โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.จดุเริม่ต้นจากสี่
แยกบ้านนายสุพจน์  
หาญกล้า จุดสิ้นสุดสี่แยก
บ้านนางจันทร มะลหิอม  
หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 

กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 182.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
182.00 ตารางเมตร 

90,000 - 90,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-เม.ย. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

18.  โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.จดุเริม่ต้นบ้าน
นายประดิษฐ์  แสนพวง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยรัตน ์ 
จันทรักษ์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 
 

กว้าง 1.00 เมตรสอง
ข้างทาง ยาว 187.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 374 ตารางเมตร  

180,000 179,500 500 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มิ.ย.-ส.ค. 2562 
 

19.  โครงการเทลาน คสล.ฌาปน
สถาน หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก
งาม ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร 
 
 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 240.00 ตาราง
เมตร 

87,000 - 87,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-เม.ย. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

20.  โครงการเทลาน คสล. 
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล 
 
 
 
 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 283.00 ตาราง
เมตร 

102,000 99,000 3,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2562 

21.  โครงการเทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กบริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม 
ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อยกว่า 
410 ตารางเมตร 

ขนาดพื้นท่ีลานไม่น้อย
กว่า 410.00 ตาราง
เมตร 

147,000 - 147,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.- มิ.ย. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 
 

22.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาของหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 
บ้านสันไทรงาม 

61,000 59,000 2,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 62 

กองช่าง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน    
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2562 
 

23.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่11  
บ้านใหม่ร่องหวาย 

20,000 18,000 2,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 62 

กองช่าง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน    
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

24.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านป่าเลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่3  
บ้านป่าเลา 

100,000 97,000 3,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 62 

กองช่าง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน    
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2562 
 

25.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิรมิงคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่7  
บ้านดอยศิรมิงคล 

50,000 47,000 3,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 62 

กองช่าง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาของ
หมู่บ้าน    
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2562 
 

26.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านป่าสักงาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่9  
บ้านป่าสักงาม 

40,000 - 40,000 - กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2562 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

27.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก         
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)              

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
51-80 คน ตอกเสาเขม็ 

2,470,000 2,040,000 430,000 สิงหาคม 62 
– กุมภาพันธ์ 

63 

กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561-มี.ค.
2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

28.  โครงการปรับปรุงถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สาย ชร.ถ.
66-004 บ้านสันไทรงาม-
บ้านป่าสักงาม  
ต าบลดงมหาวัน                               
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)                 

ถนนท่ีมียางธรรมชาติ
เป็นส่วนผสม กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,450 เมตร 
หนา 00.5 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
20,700 ตารางเมตร 

9,864,000 5,100,000 4,764,000 พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 62 

กองช่าง ปรับปรุงถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สาย 
ชร.ถ. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,450 เมตร 
หนา 00.5 เมตร 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561-มี.ค.
2562 
 

29.  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของ อบต.ดงมหาวัน 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7.00 ม.   
(ตามแบบอบต.ดงมหา
วัน ก าหนด)   

450,000 - 450,000  กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามป ี
 

30.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้น้ า
มาใช้เพ่ือการอุปโภค 
 

723,000 352,097.62 370,902.38 พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 62 

กองช่าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561-มี.ค.
2562 
 

31.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ า(ขุดลอกหนองป่า
สัก) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง                
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
20,590 ลูกบาศก์เมตร 

754,000 448,000 306,000 กันยายน – 
ตุลาคม 62 

กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561-มี.ค.
2562 
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สรุป ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

มีทั้งหมด 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ    8 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            22 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ      2 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32

8

22

2

0 5 10 15 20 25 30 35

จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ได้ด าเนินการ

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 1



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน้า 30 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
1. แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการก าจดัผักตบชวา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก าจดั
ผักตบชวาในแหล่งน้ า 

20,000 - 20,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ค.-ส.ค.2562 
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2. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุหมู่ที ่5 
บ้านสันไทรงาม  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ 

30,000 27,555 2,445 กันยายน 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมการสานตะกร้า
หวาย ผู้เข้าอบรม 40 
คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561-มี.ค.
2562 
 

2.  โครงการอบรมและศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม 

เพื่อจ่ายเป็น โครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที ่9 บ้าน
ป่าสักงาม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ 

36,000 26,835 9,165 กันยายน 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมและศึกษาดู
งานต.ดงมะดะ 
ผู้เข้าร่วมอบรม  
40 คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561-มี.ค.
2562 
 

3.  โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
ร่องหวาย 

โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที ่11  
บ้านใหม่ร่องหวาย  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ 

25,000 
โอนเพิ่ม 
4,000 

29,000 

26,550 2,450 กันยายน 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมและศึกษาดู
งานต.ดงมะดะ 
ผู้เข้าร่วมอบรม  
42 คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561-มี.ค.
2562 
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3. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์บริการและ 
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร   
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี
ความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ  

20,000 - 20,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561-ส.ค.
2562 
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สรุป ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
มีทั้งหมด 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ     3 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ     2 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

3

0

2

0 1 2 3 4 5 6

จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ได้ด าเนินการ

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 2
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
1. แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ด าเนินงานโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  

20,000 20,000 0 มกราคม 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.2562 
 

2.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

(1) ค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก จ านวน 
392,000 บาท 
(2) ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(3) ค่าหนังสือเรยีน 
จ านวน 8,400 บาท 
(4) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จ านวน  
8,400 บาท 
(5) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน จ านวน  
12,600 บาท 
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จ านวน  
18,060 บาท 

575,460 
โอนเพิ่ม 
9,040 

584,500 
 

576,600 7,900 ตุลาคม 61-  
กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

-ค่าอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก  
-จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-หนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561 
-ก.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

3.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัด 
อบต.ดงมหาวัน  
ทั้ง 3 แห่ง   
2.ค่าจดัซื้อจัดจ้าง
อาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -
 ป.6 ร.ร.ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน    

1,092,240 959,124.98 133,115.02 ตุลาคม 61-  
กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561 
-ก.ย.2562 
 

4.  สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 
 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหา
วัน  อัตราคน
ละ 20 บาทต่อ
คน จ านวน 200 วัน 

1,960,000 1,884,920 75,080 ตุลาคม 61-  
กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมหาวัน 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561 
-ก.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

5.  ชุดอุปกรณ์ห้องเรยีน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นสันไทร
งาม (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เพื่อพัฒนาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

30,700 23,900 6,800 มกราคม 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

ชุดอุปกรณ์ห้องเรยีน
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันไทรงาม 
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ม.ค.2562 
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สรุป ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
มีทั้งหมด 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ     5 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ     0 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ได้ด าเนินการ

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 3
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ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล
ดงมหาวัน 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลดงมหา
วัน 

100,000 100,000 0 กุมภาพันธ์ 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต าบลดง
มหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.2562 
 

2.  โครงการจดังานส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่า 

30,000 30,000 0 ธันวาคม 61 
– มกราคม 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดงานส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีชน
เผ่า 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561-ม.ค.
2562 
 

3.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลดงมหาวัน 

20,000 
โอนลด

งบประมาณ 
0 

0 0 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

เมษายน 62 กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุต าบลดง
มหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.2562 
 

4.  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟต าบลดงมหาวัน 

10,000 6,720 3,280 พฤษภาคม 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลดงมหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

5.  โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงรายในคราวท่ีจะมีการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจยีงฮายเกมส์” 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอเวยีงเชียงรุ้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒ
ธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น
ของจังหวัดเชียงรายในคราว
ที่จะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียง
ฮายเกมส์” อ าเภอเวยีงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย 

85,000 85,000 0 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 62 

กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอเวยีงเชียงรุ้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒ
ธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงราย 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.-พ.ย.2561 
 

6.  โครงการจดัเครื่องสักการะ
ถวายเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมจัดเครื่อง
สักการะถวายเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต 
ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนน ี

5,000 5,000 0 กรกฎาคม 62 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมจดั
เครื่องสักการะถวาย
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต 
ของสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนน ี

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ค.2562 
 

7.  โครงการจดังานเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมจัดงานเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

5,000 5,000 0 ตุลาคม 61 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมจดังาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

8.  โครงการจดังานเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

5,000 5,000 0 กรกฎาคม 62 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ค.2562 
 

9.  โครงการจดังานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้
สาพระธาตุดอยตุง" 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมจัดงาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา
พระธาตุดอยตุง" 

5,000 5,000 0 กุมภาพันธ์ 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมจดังาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา
พระธาตุดอยตุง" 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.2562 
 

10.  โครงการจดังานพ่อขุนมัง
รายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

30,000 30,000 0 มกราคม 62 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.พ.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

11.  โครงการจดังานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่อง
ในวันปิยมหาราช 

5,000 5,000 0 ตุลาคม 61 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
 

12.  โครงการจดังานวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

10,000 10,000 0 สิงหาคม 62 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระนาง
เจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ส.ค.2562 
 

13.  โครงการจดังานวันชาต ิ อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานวันชาติ 

5,000 5,000 0 ธันวาคม 61 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานวันชาติ 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ธ.ค.2561 
 

14.  โครงการจดังานสรงน้ าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานสรงน้ าพ่อขุนมัง
รายมหาราช 

5,000 5,000 0 เมษายน 62 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานสรงน้ าพ่อ
ขุนมังรายมหาราช 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

15.  โครงการจดัเครื่องสักการะ
ถวายเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดเครื่องสักการะถวาย
เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

5,000 5,000 0 ตุลาคม 61 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดเครื่องสักการะ
ถวายเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
 

 

2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

20,000 7,000 13,000 ธันวาคม61 
เมษายน 62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ย.2561 
-พ.ค.2562 

2.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000 14,184 15,816 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินการอบรม
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.-ส.ค.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

3.  โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ด าเนินการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

10,000 9,848.50 151.50 กรกฎาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินการอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.2562 

4.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนวป้องกัน
ไฟป่า 

ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแนว
ป้องกันไฟป่า 

30,000 
โอนเพื่ม 

10,000 
40,000 

38,522.70 1,477.30 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจดัท า
แนวป้องกันไฟป่า 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย.2562 

5.  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 

ด าเนินการกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอก
ควัน 

7,000 6,732 268 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-เม.ย.2562 

6.  โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (วัน อปพร.) 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (วัน อปพร.) 

5,000 5,000 0 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

ด าเนินกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (วัน อป
พร.) 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.2562 
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3. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการจดัท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ประชุมประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 0 10,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

กุมภาพันธ-์ 
มิถุนายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.2562 

2.  โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดประชุม
และท ารายงานการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000 0 5,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

กันยายน – 
ตุลาคม 62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตามห้วงเวลา 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ส.ค.2562 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการจัดอบรม
ศักยภาพผูสู้งอายุต าบล
ดงมหาวัน 
และศึกษาดูงาน 

60,000 52,560 7,440 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมและศึกษาดูงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงราย ผู้เข้าร่วม
อบรม 70 คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.2562 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรตี าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรตี าบลดงมหาวันและ
ศึกษาดูงาน 

60,000 59,940 60 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมและศึกษาดูงาน
ศุนย์พัฒนาอาชีพ
อ าเภอพาน ผู้เข้า
อบรม 40 คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ส.ค.2562 

5.  โครงการศูนย์ประสานงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดต าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

30,000 12,300 17,700 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานศึกษาฯ 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-มิ.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

6.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
ด าเนินกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดของศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพ 

30,000 30,000 0 มิถุนายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอ าเภอเวียงเชียง
รุ้งด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ย.2561- 
ก.ย.2562 

 
 

4. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตร ี
 

ด าเนินการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กและสตร ี
 

20,000 
 

0 20,000 - ส านักงาน
ปลัด 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ส.ค.2562 
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5. แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินกิจกรรมรณรงค์
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ 
ฉีดพ่นหมอกควันใน
พื้นที ่

96,000 87,290 8,791 เมษายน – 
สิงหาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

ด าเนินการจัดอบรม
และรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
เม.ย.-ส.ค.2562 

2.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

ด าเนินกิจกรรมรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า การขึ้น
ทะเบียนสุนัข แมว และ
การฉีดวัคซีน 

28,710 
โอนเพิ่ม 

23,850 
52,560 

52,560 0 มีนาคม – 
เมษายน 62 

ส านักงาน
ปลัด 

ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.2562 

3.  โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน 

10,000 10,000 0 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

อบรมอบรมให้ความรู้
ในการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน ผูเ้ข้า
อบรม 51 คน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มี.ค.-พ.ค.2562 

4.  โครงการผ่าตดัท าหมันเพื่อ
ลดจ านวนสุนัขและแมวท่ี
เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปศุสัตวจ์ังหวัด
เชียงราย ด าเนินการ
ผ่าตัดท าหมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและแมวที่
เป็นสัตว์พาหนะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มเีจ้าของในพื้นที ่

3,000 3,000 0 กุมภาพันธ์ 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย ด าเนินการ
ผ่าตัดท าหมันเพื่อลด
จ านวนสุนัขและแมว 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

5.  โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกรรมการหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในการด าเนิน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000 0 220,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินโครงการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.2562 
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สรุป ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มีทั้งหมด 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ    31 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ     2 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

0

2

0 5 10 15 20 25 30 35

จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ได้ด าเนินการ

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 4
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
1. แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 
 

ด าเนินกิจกรรมปลูก
ต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี่
เขียว 

5,000 
 

360 4,640 กรกฎาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
มิ.ย.-ก.ค. 2562 

 

สรุป ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน 
มีทั้งหมด 1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ     1 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ     0 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

0

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
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อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ได้ด าเนินการ

เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 5
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ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
1. แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับผู้สูงอายุที่
ขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ 

9,310,800 9,222,800 88,000 ตุลาคม 61- 
กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ก.ย. 2562 

2.  เบี้ยยังชีพคนพิการ ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยยังชีพคนพิการที่ข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนที่ 

1,872,000 1,821,600 50,400 ตุลาคม 61- 
กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการ   

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ก.ย. 2562 

3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ด าเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนที่ 

120,000 66,000 54,000 ตุลาคม 61- 
กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์  

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ก.ย. 2562 

4.  ส ารองจ่าย 
 
 

ด าเนินการส ารอง
งบประมาณเบิกจ่าย
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 

255,650 
 

44,697 210,953 ตุลาคม 61- 
กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

ส ารองจ่ายเหตสุา
ธารณภัย   

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-ก.ย. 2562 
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2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการจดัท ารายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ด าเนินการจัดท าราย
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน 

20,000 0 20,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ย.2561 
-ม.ค. 2562 

2.  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตต าบลดงมหาวัน 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตต าบลดง
มหาวัน 

20,000 0 20,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย.2562 

3.  โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

20,000 9,659 10,341 กันยายน 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

อบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก 
และพนักงาน 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ม.ีค.2562 

4.  โครงการเลือกตั้ง ด าเนินการกิจกรรมท่ี
จ าเป็นเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

100,620 
โอนลด 

50,000 
50,620 

0 50,620 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย.2562 

5.  โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
สถานท่ีท างานน่าอยู่  
น่าท างาน (5 ส.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
มหาวัน 

ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.)
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมหาวัน 

10,000 0 10,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

6.  โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและมาตรการป้องกัน
การทุจริต 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และมาตรการป้องกัน
การทุจริต 

10,000 0 10,000 - ส านักงาน
ปลัดฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย.2562 

7.  โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

ด าเนินการจัดท าจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

100,000 
โอนลด 

50,000 
50,000 

0 50,000 - กองคลัง ไม่ได้ด าเนินการ ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
พ.ค.-ก.ย.2562 

 
 
 

3. แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  โครงการรณรงค์อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

ด าเนินกิจกรรมอบรม
และประชาสัมพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

5,000 
 

5,000 0 มิถุนายน – 
สิงหาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) จ านวน 3 ครั้ง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค. 2562 
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สรุป ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
มีทั้งหมด 12 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ    6 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ     6 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 
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เปรียบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ที่ 6
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 ครุภัณฑ์ 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา 

จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
     1) หมายถึง
เครื่อง Facsimile หรือ 
โทรภาพ 
     2) ความเร็วในการ
ส่งเอกสารไมเ่กิน
กว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
     3) ขนาดที่ก าหนด
เป็นขนาดส่งเอกสารขั้น
ต่ า 

18,000 17,900 100 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

ครื่องโทรสาร จ านวน 
1 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 

2.  ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
     -ตู้เลื่อน
กระจก 5 ฟุต 
     -โครงตู้ท าจากเหล็ก
แผ่น ภายในมีแผ่น
ช้ัน 2 แผ่น 
     -มีกุญแจล็อค 

5,000 4,950 50 เมษายน 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต จ านวน 1 ตู ้

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

3.  ล าโพงอเนกประสงค์พร้อม
แอมป์ 

 จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี ้
     -ตู้ล าโพง 12 นิ้ว 
 พร้อมแอมป์ขนาดไม่
น้อยกว่า 200 วัตต์ 
     -ไมค์ลอยมือถือ 1 คู ่
     -มีช่องส าหรับ
เสียบ USB 

6,000 5,900 100 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

ล าโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์ จ านวน 
1 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

4.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับส านักงาน 

จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลกั (2 core) หรือ 4 แกน
เสมอืน (4 Thread) โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ย
กว่า 2.4 GHz จ านวน  
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
 จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10
/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมตอ่ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluet
ooth  

34,000 33,800 200 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

5.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) 

จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความ
จา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบ
บ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal แ
ละ Custom 
   

2,600 2,590 10 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

6.  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

จ านวน 5 เครื่อง 
โดยคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

12,500 12,000 500 มีนาคม 62 ส านักงาน
ปลัดฯ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 5 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย. 2562 

7.  โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
9 ตัว  

8,500 8,490 10 กันยายน ส านักงาน
ปลัดฯ 

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 
9 ตัว  

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ก.ย. 2562 

8.  ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
     -ตู้เลื่อน
กระจก 5 ฟุต 
     -โครงตู้ท าจากเหล็ก
แผ่น ภายในมีแผ่น
ช้ัน 2 แผ่น 
     -มีกุญแจล็อค 

5,000 4,950 50 เมษายน 62 กองคลัง บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต จ านวน 1 ตู ้

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

9.  ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู ้
โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน 
- คุณสมบตัิตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรม(มอก.) 

16,500 16,350 150 เมษายน 62 กองคลัง ตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู ้
 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 

10.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์ จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
- มีที่วาง CPU ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 (W) 
x60(D)x75(H)cm. 

2,000 1,990 10 เมษายน 62 กองคลัง โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 ตัว 
 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

11.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 2 เครื่อง 
 โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลกั  
(2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz  
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10
/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LED หรอื
ดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

32,000 31,800 200 มีนาคม 62 กองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

12.  เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ส ี

จ านวน 1 เครื่อง 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
 ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่น้อย
กว่า 600  
x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm 
- มีความเร็วในการพิมพร์่างสีไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า  
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ด า และ สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยาย
ได ้25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต์ 
- มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10
/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

17,000 16,500 500 มีนาคม 62 กองคลัง เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ส ีจ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เครื่อง 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้
1) ในกรณีที่มหีน่วยความจ า 
 แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมหีน่วย
ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache  
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  
GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนา
ดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภาย 
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย 

21,000 
โอนเพิ่ม 
1,000 

22,000 

21,900 100 กรกฎาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

2.  หัวฉีดดับเพลิง จ านวน 1 หัวฉีด 
โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
-ด้ามจับรูปทรงปืน
สามารถปรับเปลี่ยนฉดี
น้ าเป็นล าฝอย  
และม่านน้ าได ้
  

35,000 32,000 3,000 สิงหาคม 
62 

ส านักงาน
ปลัด 

หัวฉีดดับเพลิง  
จ านวน 1 หัวฉีด 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-มิ.ย.2562 

 
 

3. แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนัก
พิง   
-ปรับระดับได ้
-มีล้อเลื่อน  
-มีที่พักแขน 

5,600 5,580 20 มีนาคม 62 กองช่าง เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

2.  กล้องวัดมุม จ านวน 1 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบ
อัตโนมัติ) 
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง 
(2) ก าลัง ขยาย 30 เท่า 
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อย
กว่า 40 มิลลิเมตร 
(4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 
(6) ค่าตัวคูณคงที่ 100 
(7) ค่าตัวบวกคงที่ 0 
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วง
การท างาน  
+ / -3 ลิปดา 
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บน
จอ  
LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของ
ตัวกล้อง 
(10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่
เกิน 5 พิลิปดา 
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่าน
มุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
(12) ความไวของระดับฟอง
กลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
(13) ความไวของระดับฟอง
ยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุม
ดิ่ง 
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอก
ระดับแบตเตอรี่ได ้
(16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  
(17) อุปกรณ์ประกอบ 
- ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและ
สาย 1 ชุด 
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง 
- มีฝาครอบเลนส์ 
- ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ 
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณา
จากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิ่งน้อยยิ่งด  

110,000 104,500 5,580 มีนาคม 62 กองช่าง กล้องวัดมุม ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

3.  เทปวัดระยะทางไฟเบอร์
กลาส 

     1)  ขนาดความ
ยาว 100 เมตร  จ านว
น  1 อัน ๆ ละ 6,000 
บาท  
     2)  ขนาดความ
ยาว 50 เมตร จ านวน 
1 อันๆละ3,500บาท   
โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
    1. สายเทปท าด้วย
วัสด ุไฟเบอร์กลาส 
    2. มีตัวเลขบอกทุก
ระยะ 1 เซนติเมตร แล
ะขีดแบ่งย่อยทุกๆ  
2 มิลลิเมตร 
    3. หน้ากว้างของเส้น
เทปไมเกิน 13  
มิลลเิมตร และหนาไม่
เกิน 0.5  มิลลเิมตร 
   4. เป็นตลับทรงกลม
มีสายคาดไวย้ึดกับมือ 
   5. มีที่หมุนม้วนเทป
และโครงป้องกันเส้น
เทปท าด้วย 

9,500 9,025 475 มีนาคม 62 กองช่าง เทปวัดระยะทางไฟ
เบอร์กลาส 
ขนาดความ
ยาว 100 เมตร   
จ านวน  1 อัน   
ขนาดความ
ยาว 50 เมตร  

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

4.  ไม้สต๊าฟแบบชัก 1)ขนาดความ
ยาว 7  เมตร จ านวน  1  
อันๆ ละ 5,000   บาท  
2)ขนาดความยาว 5 เมตร 
จ านวน 1 อัน ๆ ละ 3,000
 บาท   
     โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
1. ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างด ี
2. มีความ
ยาว 7 เมตร และ 5 เมตร ส
ามารถเล่ือนขึ้น-ลงได้ 
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง
เป็นตัวเลขโดยแบ่ง
ช่องๆ ละ 1 ซม.  
    มีเลขก ากับทุก 10 ซม. 
4. มีหลอดระดับฟองกลม
และซองบรรจุไม้สต๊าฟ 
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน 
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีด าสลับ
แดง ทุก ๆ 1 เมตร 
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับ
ด้านล่าง   

8,000 7,600 400 มีนาคม 62 กองช่าง ไม้สต๊าฟแบบชัก 
-ขนาดความ
ยาว 7  เมตร จ านวน   
1 อัน 
-ขนาดความยาว 5 เมตร 
จ านวน 1 อัน  
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

5.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

จ านวน 1 เครื่อง  
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่น
หมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกวา่ 1,200 
x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ง
ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อย 
  กว่า 30 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ง
สีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  
  17 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal
 และ Custom 

7,100 7,100 0 มีนาคม 62 กองช่าง เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

6.  จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 1 จอ 
 โดยคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- มีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียด
การแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,366x768Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่
น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 

2,800 2,790 10 มีนาคม 62 กองช่าง จอภาพแบบ LED 
หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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4. แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 

(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

1.  เก้าอี้รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็ก 

จัดซื้อเก้าอ้ีรับประทาน
อาหารส าหรับเด็กเล็ก  
จ านวน 40 ตัว ๆ  
ละ 200 บาท       

8,000 
โอนเพิ่ม 

14,000 
22,000 

21,200 800 มีนาคม 62 กอง
การศึกษา 

เก้าอี้รับประทาน
อาหารส าหรับเด็กเล็ก 
จัดซื้อเก้าอ้ี
รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็ก  
จ านวน 40 ตัว  

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 

2.  โต๊ะรับประทานอาหาร โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้   
     -ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 0.60 ม. ยา
ว 2.40 ม. สูง 0.50 เม
ตร  
จ านวน 4 โตะ๊  
   

10,000 
โอนเพิ่ม 
5,600 

15,600 

15,200 400 มีนาคม 62 กอง
การศึกษา 

โต๊ะรับประทานอาหาร 
จ านวน 4 โตะ๊  

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ม.ค.-ก.ย. 2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับส านักงาน 

โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Dr
ive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ
 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 น้ิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ B
luetooth   

17,000 
โอนเพิ่ม 

51,000 
68,000 

67,600 400 มีนาคม 62, 
กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส าหรับ
ส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
ต.ค.2561 
-มิ.ย.2562 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมำณ 

ต้ังไว้ 
งบประมำณ 

ที่ใช้ 
งบประมำณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลำที่
ด ำเนินกำร 
(เดือน) 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

ผลควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมำยเหตุ 

4.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เครื่อง 

16,000 15,800 200 กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
กันยายน 62 

5.  เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง  
(ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 
4 เครื่อง 

119,000 118,000 1,000 กันยายน 
62 

กอง
การศึกษาฯ 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตดิ
ผนัง  
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 4 เครื่อง 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สันไทรงาม 

ห้วงเวลาแผน
ด าเนินงาน 
กันยายน 62 
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ตำรำงท่ี 4   สรุปผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/งบประมำณ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562   
       

 

ยุทธศำสตร์ แผน ปี 2562 กำรตั้งงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนจริง 
โครง 
กำร 

งบประมำณ โครง 
กำร 

งบประมำณ โครง 
กำร 

งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

38 34,684,000 32 17,681,000  
 

30 11,457,997.62 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

5 131,000 5 135,000 3 80,940 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

5 3,647,700 5 3,687,440 5 3,464,544.98  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

33 1,031,000 33   1,033,560  
 

31 690,657.20  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารง
ความสมบรูณ์และยั่งยืน 

3 20,000 1 5,000 1 360 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 

12 
 

11,839,070 12 
 

11,744,070  

 
6   11,169,756  

 
รวม 96 51,352,770 88 34,286,070 76 26,864,255.80 

ครุภณัฑ ์   25 599,700 25 585,515.00  
 
-  โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน  96 โครงการ  งบประมาณ  51,352,770 บาท   
-  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 จ านวน  88 โครงการ  งบประมาณ 34,286,070 บาท คิดเป็นร้อย   
   ละ 66.75 %  
-  ผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   จ านวน  76  โครงการ งบประมาณ  26,864,255.80  บาท คิดเป็นร้อยละ 78.31% 
-  ค่าครุภัณฑ์ตั้งรายการเบิกจ่าย 25 โครงการ จ านวน 599,700 บาท เบิกจ่ายจริง 25 โครงการ จ านวน  
   585,515 บาท 
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กรำฟเปรียบเทียบโครงกำรจำกกำรวำงแผนพัฒนำสู่กำรจัดท ำงบประมำณและกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรำฟเปรียบเทียบงบประมำณจำกกำรวำงแผนพัฒนำสู่กำรจัดท ำงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

1 2 3 4 5 6

กราฟเปรียบเทยีบงบประมาณจากการวางแผนพฒันาสู่การจัดท างบประมาณและการเบกิจ่ายโครงการ

แผน ปี 2562 การตัง้งบประมาณ ผลการด าเนินงานจริง
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ 
 

1. ในการด าเนินโครงการให้ค านึงถึงห้วงเวลาแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้เพ่ือที่โครงการจะได้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดระยะเวลา 

2. โครงการต่าง ๆ ในการก าหนดห้วงเวลาให้ค านึงถึงความเหมาะสมของฤดูกาล หรือความพร้อมของ
พ้ืนที่ที่จะเข้าด าเนินการ 

3. โครงการที่ด าเนินการกันเงินเบิกจ่ายข้ามปีขอให้เร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
4. ขอให้คณะผู้บริหารค านึงถึงโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่ตรงกับปัจจัยขั้น

พ้ืนฐานขอให้รีบด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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