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ส่วนที่ 1  

  
บทนำ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส ่งเสร ิมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที ่ยว   ด้านการบร ิหารจัดการ และการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1  “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”   แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากร
จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

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

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

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

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

๘)  การประเมินจะชี ้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร ิ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

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

ขั้นตอนที ่ ๑  แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

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

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน เดือนธันวาคม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (๓)   

  

ขั ้นตอนที ่ ๕   ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 (5)   
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ขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละคร้ังภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง

เวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

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

(๓)  ความพอเพียง     
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงค์และ   ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกำลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพื้นที่ลุ ่มน้ำ  การควบคุมดูแลการ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การกำจัดและบำบัดมลพิษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         

ธรรมาภิบาล   
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

(๕)  ประสิทธิภาพ   
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

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

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

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

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

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมาย  และแนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 
   
วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (vision) 

“ สังคมดี  มีการศึกษา  พัฒนาภูมิปัญญา  นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการ

จัดทำป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

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

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

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กับการให้การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ 
 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการ
แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
 6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์
1. เพื ่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน          

และท่ัวถึงเพียงพอ เพ่ือรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น        

และเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญา 
 5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาคส่วน 
2.4  ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพ้ืนที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพ่ิมขึ้น 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากข้ึน 
2. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

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

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชน

มีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

1. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

2. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 
 
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  จะต้อง
ดำเนินการ   

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

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่น
ตำบลดงมหาวัน  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 28  
กำหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

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

                    (โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้รับ  การ

แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตามคำสั่งที่ 280/2561  เมื่อวันที่  11 กันยายน  
2563  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) นายประหยัด  ทัพธานี ผู้แทนหน่วยงาน   ประธานกรรมการ 
  (2) นายพินิจจัย  แซ่ย่าง   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 

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

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน   

มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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ตารางท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเขียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสรา้งพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

61 11,929,000 41 34,584,000 70 50,970,855 142 74,951,632 14 19,228,855 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

4 100,000 5 131,000 5 100,000 8 205,000 3 60,000 

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรีพยากรมนุษย ์

4 3,080,020 5 3,678,400 4 3,755,250 4 3,979,330 4 4,080,000 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

28 886,000 30 1,016,000 37 1,333,000 42 1,457,000 41 1,388,000 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้แมใหด้ำรงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

6 220,000 7 240,620 9 610,000 9 570,000 9 320,000 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

6 11,510,000 7 11,585,650 7 11,870,000 7 12,720,400 7 12,380,000 

รวม 109 27,725,020 95 51,235,670 132 68,639,105 212 93,883,362 78 37,456,855 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีสำนักงาน 11,200 11,000 200 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เกาอ้ีอเนกประสงค์ 6,900  

โอนลด 1,100 
5,800 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 5,000 5,000 0 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนอเนกประสงค์ 47,075 47,075 0 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 8,000  

โอนลด 1,280 
6,720 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 14,000 13,800 200 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้า

ไม้เมลามีน 
13,100  

โอนลด 13,100 
0 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln 
One สำหรับสำนักงาน 

51,000 50,700 300 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

8,600 8,580 20 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

15,000 14,700 300 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

700 690 10 
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งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีสำนักงาน 2,800 2,800 0 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 33,000 32,400 600 
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 

One สำหรับสำนักงาน 
17,000 16,900 100 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ  

50,000   
โอนลด 50,000 

0 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรึต (SLUMP 
TEST) 

5,500 5,000 500 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต 6,500 6,000 500 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 AV 

12,500 12,250 250 

รวม 18 โครงการ                                                                     เป็นเงินทั้งสิ้น 307,875 239,415 2,980 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์ ตั้งเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีสำนักงานชนิดบุนวม 
จำนวน 5 ตัว 

13,500 13,500 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีสำนักงานชนิดหุ้มหนัง 
จำนวน 1 ตัว 

3,200 3,200 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
60x180x75 

21,600 21,600 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x120x75 

3,160 3,160 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x150x75 

4,800 4,800 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x180x75 

6,600 6,600 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 
ไม้สัก จำนวน 1 ชุด 

7,000 6,850 150 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 93,000  
โอนลด 7,000 

86,000 0 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 14,280 14,280 0 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 102,000 101,500 500 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 21.5 นิ้ว 
3,700 3,600 100 
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งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและอัคคีภัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดผจญเพลิง 93,197 85,500 7,697 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีรับประทานอาหาร
สำหรับเด็ก จำนวน 45 ตัว 

23,850 23,850 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารแบบแขวน พร้อม
ติดต้ัง 

28,600 28,600 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับประทานอาหาร 
จำนวน 5 ตัว 

19,000 19,000 0 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV  

108,000 70,455 37,545 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ จำนวน 8 
เครื่อง 

388,800   
โอนลด 388,800 

0 0 

รวม 17 โครงการ                                                                       เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

934,287 492,495 45,892 
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ตารางท่ี 2 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน การจัดทำ
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
70 

 
34 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 3 สำนักปลัด 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 3 กองการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 37 33 สำนักปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

9 8 สำนักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7 
 

3 
 

สำนักปลัด  
กองคลัง 

รวม 132 84  
    

     สรุป โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 132 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ  
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.64 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (84X100/132) 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแผน การจดัท างบประมาณ
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ตารางท่ี 3  ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ศพ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 6.00 
เมตร  สูง 4.50 เมตร 
(ตามแบบ อบต.     
ดงมหาวัน กำหนด) 
 
 
 
 
 

   150,000  - 150,000 ตุลาคม-
ธันวาคม 63 

กองช่าง - ยังไม่ไดด้ำเนินการ -ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2563 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงมหาวัน 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
42.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

450,000 - 450,000 ตุลาคม-
ธันวาคม 63 

กองช่าง -ยังไม่ได้ดำเนินการ -ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2563 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

3. โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  บ้านปงเคียน  
หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 14.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
84.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

200,000 - 200,000 ตุลาคม-
ธันวาคม 63 

กองช่าง -ยังไม่ได้ดำเนินการ -ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค. 2563 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 

4. โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ บ้านสันไทร
งาม หมู่ที่ 5 

กว้าง 7.80 เมตร  
ยาว 19.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 152.10 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

262,400 - 262,400 ตุลาคม-
ธันวาคม 63 

กองช่าง -ยังไม่ได้ดำเนนการ -ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2563 
**กันเบิกจ่ายข้าม
ปี** 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริม่ต้น ถนน คสล.เดิม 
จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ  
พิชัยช่วง บ้านใหม่ร่องหวาย 
หมู่ที่ 11 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
192.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

100,000 - 100,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว  

-ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.- ก.ค. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริม่ต้นนานายไพบูลย์ ศิริ
เมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดถนนสี่
เลน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 39.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 195.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 

100,000 - 100,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

-ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริม่ต้นนานายไพบูลย์  ศิ
ริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสาม
แยกบ้านป่าตึง บ้านดอยศริิ
มงคล หมู่ที่ 7 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 46.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 230.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 

120,000 - 120,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริม่ต้นบ้านนางบัวคำ 
ท่อนคำ จุดสิ้นสดุถนน
คอนกรีตเดมิ บ้านดงมหาวัน 
หมู่ที่ 1 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
53.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 212.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 

115,000 - 115,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดเริม่ต้นหนองฮาวหิน
จุดสิ้นสุดนานายสุพจน์  ไชย
ปัญหา บ้านป่าตึง หมู่ทื่ 6 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว  
54.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่ไม่น้อยกว่า 
270.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

142,000 - 142,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดหน้าบ้านนายจำเริญ  บัว
บาน บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 88.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
352.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

185,000 - 185,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสุสานหมู่บ้าน บ้าน
ดอยศิริ หมู่ที่ 7 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 62.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
248.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

130,000 - 130,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นข้างวัดป่าเลา จุดเริม่ต้น
บ้านนายสุวรรณ ดอนทะ
นาม จุดสิ้นสุดสวนนาย
ประสิทธ์ิ แก้วจันทา บ้านป่า
เลา หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 75.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
300.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

150,000 - 150,000 ตุลาคม– 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งทำสัญญาแล้ว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ก.ค.2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี* 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรทางไป
สุสานเวียงราชพลี บ้านป่า
สักงาม หมู่ที่ 9 (โซนเวียง
ราชพลี) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  
112.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

87,000 - 87,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

14 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตรสายปาง
ยั้ง จำนวน 2 จุด บ้านใหม่
มหาวัน หมู่ท่ี 12 

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น
ถนนลาดยาง จุดสิ้นสดุ
สวนนางอัญชลี ไชย
ลังกา กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 435.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 108.75 
ลบ.ม. จดุที่ 2 จุดเริ่มต้น
นานายกันทา  จริยา 
จุดสิ้นสุดนานายสมบตัิ  
ปินตา กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 45.00 
ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 
 
 
 

118,000 - 118,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง -ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 
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15 โครงการก่อสร้างประตูเปดิ-
ปิด เพื่อระบายนำ้ จุดนานา
งบรรจง เกื้อกูล บ้านใหม่
ร่องหวาย หมู่ที่ 11 

กว้าง 1.00 เมตร  
สูง 0.50 เมตร  
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด)  

 
 
 
 
 

     **ยกเลิกโครงการ** 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญ
ทัน ดวงชาทม จุดสิ้นสุดทาง
ลำเหมือง บ้านปงบน หมู่ที่ 
10 

กว้าง 0.40 เมตร   
ยาว 107.00 เมตร ลึก
0.50 – 0.70 เมตร  
พร้อมฝาปดิ (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

230,000 - 230,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. รปูตัวยูพร้อมฝา
ปิด จุดเริ่มต้นบ้านนางพวน 
วงษ์ชาลี จุดสิ้นสดุบ้านนาย
สมเพชร ภุพันธ์นา บ้านใหม่
ร่องหวาย หมู่ที่ 11 

กว้าง 0.40 เมตร   
ยาว 55.00 เมตร ลึก
0.50 – 0.70 เมตร  
พร้อมฝาปดิ (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

120,000 - 120,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ษ.-ม.ิย. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 

18 
โครงการขยายไหล ่ถนน 
คสล. จุดเร ิ ่มต้นบ้านนาย
สุดใจ บุญภา จุดสิ้นสุด บ้าน
นางหนู จอมแพง บ้านร่อง
หวาย หมู่ที่ 2 

กว้าง 1.00 เมตร  
ยาว 121.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
121.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

60,000 - 60,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 
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19 
โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล.สองข้างทาง จุดเริ่มต้น
บ้านนางสมร  สีแสงนันท์ 
จุดสิ้นสุดหนองสลาป บ้าน
ร่องหวาย หมู่ที่ 2 
 

กว้าง 1.00 เมตรสอง
ข้างทาง ยาว 427.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 427.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด)  

220,000 - 220,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.-พ.ค. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี** 

20 โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล. เช่ือมต่อถนนสี่เลนเข้า
หมู่บ้าน จุดเริ่มต้นหน้าวัด
สันติวราราม จดุสิ้นสุดบ่อ
ประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้าน
ดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7 
 
 

กว้าง 1.25 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 262.50 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

130,000 - 130,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2563 
**กันเงินเบิกจ่าย
ข้ามปี*** 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

21 โครงการขุดลอกฝายประชา
อาสา บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 
12 
 
 
 
 

ขนาดปากกว้าง 11.00 
เมตร ยาว 209.00 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,553.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

132,000 130,000 2,000 เมษายน – 
มิถุนายน 63 

กองช่าง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

22 โครงการเครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง (ตีเส้นจราจร) 
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน บ้านใหม่ร่องหวาย 
หมู่ที่ 11 

ดำเนินการตีเส้นจราจร
บริเวณแยกจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน จำนวน 
4 จุด (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 

10,000 - 10,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างทำ 
ราคากลาง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.- พ.ค. 2563 
*กันเงินข้ามปี* 
 

23 โครงการเครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง (ตีเส้นจราจร) 
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน บ้านร่องหวาย หมู่ที่ 
2 

ดำเนินการตีเส้นจราจร
บริเวณแยกจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน จำนวน 
4 จุด (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวัน กำหนด) 

10,000 - 10,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างทำ 
ราคากลาง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.- พ.ค. 2563 
*กันเงินข้ามปี* 
 

24 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5 

ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่ม 
จำนวน 2 จุด (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

17,600 - 17,600 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างทำ 
ราคากลาง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มิ.ย.-ส.ค. 2563 
*กันเงินข้ามปี* 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

25 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8 

ติดตั้งเสียงตามสาย เพิ่ม
จำนวน 4 จุด (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

20,000 - 20,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างทำ 
ราคากลาง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 
*กันเงินข้ามปี* 

26 โครงการปรับเกรดถนนเพื่อ
การเกษตรเข้าป่าชุมชน 
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,300 ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 

30,000 - 30,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

27 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกทางขึ้นถนนสี่เลน 
จุดเริม่ต้นนานายสมคัร  ไชย
ปัญหา จุดสิ้นสดุถนนสี่เลน 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 24.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กำหนด) 

18,000 - 18,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง รอผู้รับจ้างเสนอราคา ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

28 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สาย บ้านป่าสักงาม (โซน
เวียงราชพลี) หมู่ที่ 9              

ติดตั้งเสียงตามสายเพิ่ม 
จำนวน 4 จุด (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 

53,000  - 53,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง อยู่ระหว่างทำ 
ราคากลาง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ย – มิ.ย..2563 
*กันเงินข้ามปี* 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

29 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 3 
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9                 

วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  จำนวน 55 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก และเท
คอนกรีตทับหลัง (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 
 

150,000  -  150,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.- ก.ค. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

30 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพักบ้านร่อง
หวาย หมู่ที่ 2 

วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  จำนวน 66 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก  (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กำหนด) 
 

100,000 - 100,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค. – ก.ค.2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

31 โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรตเินื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก(ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 
 

450,000  - 450,000 - ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

32 โครงการก่อสร้างหลังคาที่
เก็บถังเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (บ้านสันไทรงาม)                 

ก่อสร้างหลังคาที่เก็บถ้ง
เก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (ตามแบบ อบต.ดง
มหาวัน กำหนด) 
 

48,000  -  48,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ส.ค.- ก.ย. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

33 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านสันไทรงาม 

ก่อสร้างที่แปรงฟันเด็ก
เล็ก  (ตามแบบ อบต.ดง
มหาวัน กำหนด) 
 

50,000 - 50,000 ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ส.ค. – ก.ย.2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

34 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 
อบต.ดงมหาวัน 

ปรับปรุงโรงจอดรถ 
อบต.ดงมหาวัน (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน 
กำหนด) 
 

31,000  - 31,000 - ตุลาคม – 
ธันวาคม 63 

กองช่าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ส.ค.-ก.ย. 2563 
*กันเงินเบิกจ่ายข้าม
ปี* 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 34 
 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

มีทั้งหมด 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ    1 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            33 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ      0 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94% 
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จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 1
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการกำจดัผักตบชวา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการกำจดั
ผักตบชวาในแหล่งน้ำ 

20,000 - 20,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

กองช่าง - ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มิ.ย.-ก.ย.2563 
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2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.   

โครงการส่งเสริมอาชีพ  
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที ่6 
บ้านป่าตึง  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการ 
 
 

20,000 19,990 10 กันยายน 63 สำนักปลดัฯ อบรมการเพาะ
เห็ดโคนน้อย ผู้เข้า
อบรม 65 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มีนาคม 2563 
 

2.  โครงการส่งเสริมอาชีพ    
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ที ่11 
บ้านใหม่ร่องหวาย  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

20,000 15,970 4,030 กันยายน 63 สำนักปลดัฯ อบรมการเพาะ
เห็ดโคนน้อย ผู้เข้าร่วม
อบรม 35 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เมษายน 2563 
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สรุป ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

มีทั้งหมด 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ     2 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ     1 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67% 
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จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 2



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 38 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ดำเนินงานโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  

20,000 20,000 0 มกราคม 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2563 
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2.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

(1) ค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก จำนวน 
392,000 บาท 
(2) ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)จำนวน 
136,000 
(3) ค่าหนังสือเรยีน 
จำนวน 11,000 บาท 
(4) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จำนวน  
11,000 บาท 
(5) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน จำนวน  
16,500 บาท 
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จำนวน  
23,650 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

590,150 
 
 

514,930 75,220 ตุลาคม 62-  
กันยายน 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

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

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย.2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
**ถือเป็นค่าวัสดุ** 

1ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) สังกัด 
อบต.ดงมหาวัน  
ทั้ง 3 แห่ง   
2.ค่าจดัซื้อจัดจ้าง
อาหาร
เสรมิ (นม) สำหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.
1 - ป.6 ร.ร.ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงมหาวัน    

1,121,100 910,074.52 211,025.48 ตุลาคม 62-  
กันยายน 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย.2563 
 

4.  สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 
 

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงมหา
วัน  อัตราคน
ละ 20 บาทต่อ
คน จำนวน 200 วัน 

2,024,000 1,936,860 87,140 ตุลาคม 62-  
กันยายน 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงมหาวัน 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย.2563 
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สรุป ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีทั้งหมด 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ     4 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ     0 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดังานประเพณีปี
ใหม่ม้ง 

ดำเนินการจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ม้ง 

30,000 30,000 0 ธ.ค.62 – 
ม.ค. 63 

กอง
การศึกษาฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.- ม.ค.2563 
 

2.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดนำ้ดำหัว
ผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีรดนำ้ดำหัว
ผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน 
 

20,000 
โอนลด

งบประมาณ 
20,000 

0 0 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

เมษายน 63 กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุตำบลดง
มหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ย.2563 
 

3.  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
ตำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟตำบลดงมหาวัน 
 

100,000 
โอนลด

งบประมาณ 
98,000 

0 2,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

กอง
การศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตำบลดงมหาวัน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.2563 
 

4.  โครงการจดังานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ
ดอยตุง "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้
สาพระธาตุดอยตุง" 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมจัดงาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา
พระธาตุดอยตุง" 

5,000 5,000 0 กุมภาพันธ์ 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมจดังาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา
พระธาตุดอยตุง" 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5.  โครงการจดังานพ่อขุนเมง็
รายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 

30,000 30,000 0 มกราคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานพ่อขุนมังราย
มหาราชและงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.พ.2563 
 

6.  โครงการจดังานสรงน้ำ
อนุสาวรีย์พญามังราย
มหาราช 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
จัดงานสรงน้ำอนุสาวรีย์
พระญามังรายมหาราช 

5,000 5,000 0 เมษายน 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
จัดงานสรงน้ำ
อนุสาวรีย์พระญามัง
รายมหาราช 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ย.2563 
 

7.  โครงการวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดโครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาต ิ

5,000 5,000 0 ธันวาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมจดังาน
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ธันวาคม .2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

8.  โครงการวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนน ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนน ี

5,000 5,000 0 ตุลาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนน ี

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2563 
 

9.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมวันคลา้ยวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

5,000 5,000 0 ตุลาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2563 
 

10.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมวันคลา้ยวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

5,000 5,000 0 ตุลาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถ
บพิตร 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

11.  โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนน ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนน ี

5,000 5,000 0 กรกฎาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.2563 
 

12.  โครงการวันเฉลิมพระชน 
มพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชน 
มพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

5,000 5,000 0 กรกฎาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชน 
มพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรม
หาวชิราลงกรณพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.2563 
 

13.  โครงการวันเฉลิมพระม
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนีพันปีหลวง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนีพันปีหลวง 

10,000 10,000 0 สิงหาคม 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนีพันปี
หลวง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน ส.ค.
2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

14.  โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชิน ี

5,000 5,000 0 มิถุนายน 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชิน ี
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มิ.ย.2563 
 

15.  โครงการวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันท่ีระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรม วัน
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 

5,000 5,000 0 เมษายน 63 กอง
การศึกษาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งจัดกิจกรรม 
วันวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวันท่ี
ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 
 
 
 
 
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
เม.ย.2563 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ 

20,000 9,350 10,650 พฤศจิกายน
62 
สิงหาคม 
63 

สำนักปลดัฯ ดำเนินกิจกรรม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ย.2562 
-ส.ค.2563 

2.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000 0 30,000 ตุลาคม 
2563 
**ไม่ใช้

งบประมาณ
** 

สำนักปลดัฯ - ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.-ส.ค.2563 

3.  โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ดำเนินการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

10,000 9,400 600 กรกฎาคม 
63 

สำนักปลดัฯ ดำเนินการอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.-มิ.ย.2563 

4.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกัน
ไฟป่า 

ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแนว
ป้องกันไฟป่า 

40,000 
 

39,540 460 มีนาคม 63 สำนักปลดัฯ ดำเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจดัทำ
แนวป้องกันไฟป่า 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย.2563 

5.  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 

ดำเนินการกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอก
ควัน 

7,000 5,440 1,560 มีนาคม 63 สำนักปลดัฯ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.2563 
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6.  โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (วัน อปพร.) อำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (วัน อปพร.) 

5,000 5,000 0 มีนาคม 63 สำนักงาน
ปลัดฯ 

ดำเนินกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน        
(วัน อปพร.) 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.2563 

 
 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดัทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประชุมประชาคมทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 7,979 2,021 
 

มกราคม -
กุมภาพันธ์ 
63 

สำนักปลดัฯ จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.2563 

2.  โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ดำเนินการจัดประชุม
และทำรายงานการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000 0 5,000 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

กันยายน – 
ตุลาคม 63 

สำนักปลดัฯ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตามห้วงเวลา 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ตุลาคม 2563 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการจัดอบรม
ศักยภาพผูสู้งอายุตำบล
ดงมหาวัน 
และศึกษาดูงาน 

60,000 35,560 24,440 สิงหาคม 
63 

สำนักปลดัฯ อบรมผูสู้งอายุ
ผู้เข้าร่วมอบรม 100 
คน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มิ.ย – ก.ค.2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

4.  โครงการศูนย์ประสานงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดตำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

30,000 0 30,000 - สำนักปลดัฯ ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ส.ค.2563 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรตีำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรตีำบลดงมหาวันและ
ศึกษาดูงาน 

60,000 41,180 18,820 กันยายน 
63 

สำนักปลดัฯ อบรมและศึกษาดูงาน
ศุนย์พัฒนาอาชีพ
อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้
เข้าอบรม 42 คน 
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค. 62 – ม.ค.
2563 

6.  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย  ประจำปี
งบประมาณ 2563 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ดำเนินกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดของศูนย์ปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพ 

30,000 30,000 0 มิถุนายน 
63 

สำนักปลดัฯ อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอเวียงเชียง
รุ้งดำเนินกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ 
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ย.2562- 
ก.ย.2563 
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4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตร ี
 

ดำเนินการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
เด็กและสตร ี
 

20,000 
 

0 20,000 - สำนักปลดั ไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.2563 

 

5. แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ 
ฉีดพ่นหมอกควันใน
พื้นที ่

100,000 87,669.50 12,330.50 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 
63 

สำนักปลดั ดำเนินการจัดอบรม
และรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.-ส.ค.2563 

   2 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

ดำเนินการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 

10,000 9,999 1 มิถุนายน – 
สิงหาคม 
63 

สำนักปลดั ดำเนินการจัดอบรม
และรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.พ.2563 
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3 
 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 
แมว และการฉีดวัคซีน 

55,000 
 

48,870 6,130 เมษายน 63 สำนักปลดั ดำเนินกิจกรรม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-เม.ย.2563 

4 โครงการผ่าตดัทำหมันเพื่อ
ลดจำนวนสุนัขและแมวท่ี
เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มี
เจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย ดำเนินการ
ผ่าตัดทำหมันเพื่อลด
จำนวนสุนัขและแมวที่
เป็นสัตว์พาหนะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มเีจ้าของในพื้นที ่

3,000 3,000 0 กุมภาพันธ์ 
63 

สำนักงาน
ปลัด 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย ดำเนินการ
ผ่าตัดทำหมันเพื่อลด
จำนวนสุนัขและแมว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.2563 

5 
 
 
 
 
 
 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกรรมการหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในการดำเนิน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข 

220,000 220,000 0 มกราคม – 
สิงหาคม 
63 

สำนักปลดั อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกรรมการ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
การดำเนินกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้าน สาธารณสุข 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.2563 
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สรุป ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

มีทั้งหมด 33 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ    23 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ     10 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.70% 
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จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
1. แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว 
 

ดำเนินกิจกรรมปลูก
ต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียว 
 
 

5,000 
 

360 4,640 สิงหาคม 
63 

สำนักปลดั การปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.- ส.ค. 2563 

2.  โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน 

ดำเนินการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน 
 
 

20,000 19,995 5 กันยายน 
63 

สำนักปลดั อบรมให้ความรู้บริหาร
จัดการขยะ จำนวน 
100 คน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.- ก.ย. 2563 

3.  โครงการรณรงค์อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

ดำเนินการอบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 
 
 

5,000 4,998 2 มิถุนาย 63 สำนักปลดั อบรมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
พ.ค.- มิ.ย. 2563 
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สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
มีทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ     3 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ     0 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% 
 

 
 
 

 
 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 5
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ดำเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับผู้สูงอายุที่
ขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ 

9,307,000
โอนเพิ่ม 

488,800 

9,768,800 27,000 ตุลาคม 62- 
กันยายน 
63 

สำนักปลดั/
กอง
การศึกษา 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย. 2563 

2.  เบี้ยยังชีพคนพิการ ดำเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยยังชีพคนพิการที่ข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนที่ 

1,872,000 1,859,200 12,800 ตุลาคม 62- 
กันยายน 
63 

สำนักปลดั จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการ   

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย. 2563 

3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ดำเนินกิจกรรมแจก
เบี้ยให้กับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนในพ้ืนที่ 

120,000 
       โอนลด     

60,000 

54,000 6,000 ตุลาคม 62- 
กันยายน 
63 

สำนักปลดั จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์   

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย. 2563 

4.  สำรองจ่าย 
 
 

ดำเนินการสำรอง
งบประมาณเบิกจ่าย
สำหรับกรณีฉุกเฉิน 

228,647 
 

128,799 99,848 ตุลาคม 62- 
กันยายน 
63 

สำนักปลดั สำรองจ่ายเหต ุ
สาธารณภัย   

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.2562 
-ก.ย. 2563 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 56 
 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  โครงการจดัทำรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ดำเนินการจัดทำราย
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

10,000 
โอนละ

งบประมาณ 
10,000 

0 0 - สำนักปลดัฯ ไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2562 
-มี.ค. 2563 

2.  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในเขตตำบลดงมหาวัน 

ดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตตำบลดง
มหาวัน 
 
 

20,000 0 20,000 - สำนักปลดัฯ ไม่ได้ดำเนินการ ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-ส.ค.2563 

3.  โครงการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

ดำเนินการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 
 
 

20,000 7,560 12,440 กันยายน สำนักปลดัฯ อบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฎิบัติงานและ
มาตรฐานคุณธรรม 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.ค.-ก.ย.2563 
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สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
มีทั้งหมด 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ               5 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย            0 โครงการ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ     2 โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43% 
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จ านวนโครงการทัง้หมด

โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ/กนัเงินเบกิจ่าย

ยกเลกิโครงการ/ไม่ไดด้ าเนินการ

เปรยีบเทียบการด าเนินโครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 6
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❖ ครุภัณฑ์ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1.  เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้
สำนักงาน จำนวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 2,800 บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง 
-ปรับระดับได ้
-มึล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน 

11,200 11,000 200 เมษายน 63 สำนักปลดั เก้าอี้สำนักงาน 
จำนวน 4 ตัว ราคาตัว
ละ 2,800 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี ้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มี
พนักพิง 
-ปรับระดับได ้
-มึล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 

2.  เก้าอี้อเนกประสงค ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้
อเนกประสงค์ จำนวน 10 
ตัว ราคาตัวละ 690 บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
-โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
-เบาะนั่งฟองน้ำหนา 2 
นิ้ว  
-ขนาดมาตรฐาน 
 
 

6,900 5,800 1,100 
โอนลด

งบประมาณ 
1,100 

พฤษภาคม 
63 

สำนักปลดั เก้าอี้อเนกประสงค์
จำนวน 10 ตัว 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3.  ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต  เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บาน
เลื่อนกระจก 5 ฟุต 
จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 
5,000 โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
-ตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต 
-โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่น 
ภายในมีแผ่นช้ัน 2 แผ่น 
-มีกุญแจล๊อค 
 

5,000 4,900 100 กันยายน 
63 

สำนักปลดั ตู้บานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา
ตู้ละ 5,000 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี ้
-ตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต 
-โครงตู้ทำจากเหล็ก
แผ่น ภายในมีแผ่นช้ัน 
2 แผ่น 
-มีกุญแจล๊อค 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้บานเลื่อนอเนกประสงค ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อน
อเนกประสงค์ จำนวน 7 
ตู้ ราคาตูล้ะ 6,725 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ –บานเลื่อนบน
กระจก –ล่างทึบ พร้อม 2 
ลิ้นชักกลาง –ขนาดไม่
น้อยกว่า 91W x 46D x 
183H ซม. –ขนาดลิ้นชัก
กว้าง 43 ซม. 

47,075 45,500 1,575 กันยายน 
63 

สำนักปลดั ตู้บานเลื่อน
อเนกประสงค์ จำนวน 
7 ตู้ ราคาตู้ละ 
6,725 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ –บานเลื่อนบน
กระจก –ล่างทึบ 
พร้อม 2 ลิ้นชักกลาง 
–ขนาดไม่น้อยกว่า 
91W x 46D x 
183H ซม. –ขนาด
ลิ้นชักกว้าง 43 ซม. 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

5 
 
 
 
 

โต๊ะคอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอม
เตอร์ จำนวน 4 โต๊ะ 
ราคาโต๊ะละ 2,000 
บาท โดยมลีักษณะดังนี ้
-มีที่วาง CPU ขนาดไม่
น้อยกว่า 
80(W)x60(D)x75(H)c
m. 

8,000 6,720 1,280 
กรกฎาคม 
63 

สำนักปลดั ดำเนินการแล้ว 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ. -เม.ย. 2563 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะทำงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ
ทำงาน จำนวน 2 โต๊ะ 
ราคาโต๊ะละ 7,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะ 
ดังนี้ – 
-โต๊ะแบบเหล็ก 
-ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 77  ซม. 
-ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 153 ซม. 
-ขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 75 ซม. 
 

14,000 13,800 200 เมษายน 63 สำนักปลดั ดำเนินการแล้ว 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ. -เม.ย. 2563 
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7 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไม้
เมลาลีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ หน้าไมเ้ม
ลาลีน จำนวน 20 โต๊ะ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
(1)ขนาดกว้าง 45 ซม. 
X ยาว 150 ซม. X สูง 
75 ซม.  
(2)ขนาดกว้าง 60 ซม. 
X ยาว 180 ซม. X สูง 
75 ซม.  
 

13,100 
โอนลด 
13,100 

0 0 - สำนักปลดั ไม่ได้ดำเนินการ 
ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ. -เม.ย. 2563 
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8. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับสำนักงาน 

จำนวน 3 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Dr
ive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB 
 จำนวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายใน(Internal)  หรือ ภายนอก 
(Extemal) จำนวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ
 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ B
luetooth  
 
 
 

51,000 50,700 300 กุมภาพันธ ์
63 

สำนักปลดัฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 3 เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2561 
-มี.ค. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

9. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์(Ink 
Tank Printer)จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพร์่าง
ขาวดำสำหรับกระดาษA4ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าตอ่
นาที (ppm)sinv 8.8 ภาพตอ่
นาที (ipm) 
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างสี
สำหรับกระดาษ A4 ไมน่้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ US
B 2.0 หรือดีกวา่  
จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ C
ustom  
  

8,600 8,580 20 กุมภาพันธ ์
63 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดำ จำนวน 2 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2561 
-มี.ค. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

10. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

จำนวน 6 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท 
โดยคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

15,000 14,700 300 กุมภาพันธ์ 
63 

สำนักปลดัฯ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จำนวน 6 เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2563 
-มี.ค. 2563 
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11 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท 
โดยมลีักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
-สามารถอ่านและเขยีน
ข้อมูลในบัตร
อเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน 
ISo/IEC 7816 ได ้
-มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Intetface) 
แบบ USB ได ้
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย 

700 690 10 กุมภาพันธ์ 
63 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

ดำเนินการแล้ว  ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค. – มี.ค. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

12 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 
1 ตัว ราคาตัวละ 
2,800 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนัก
พิง  ปรับระดับได้  มี
ล้อเลื่อน  มีที่พักแขน 

2,800 2,800 0 เมษายน 63 กองคลัง เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 

13 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน  6  ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
- มีมือจับชนิดบิด 
  มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 
ช้ิน 
  คุณสมบตัิตาม
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

33,000 32,400 600 เมษายน 63 กองคลัง ตู้เหล็ก 2 บาน 
จำนวน 6 ตู ้
 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย. 2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับสำนักงาน 

จำนวน 3 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Driv
e ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
 จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน(Internal)  หรือ ภายนอก 
(Extemal) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Blu
etooth  

17,000 16,900 100 เมษายน 63 กองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับ
สำนักงาน  จำนวน 1 
เครื่อง 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2563 
-มี.ค.2563 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 68 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

15 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

จำนวน 5 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท 
โดยคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 
 
 

12,500 12,250 250 มีนาคม 63 กองช่าง เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800 VA จำนวน 5 
เครื่อง 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.2561 
-มี.ค. 2563 
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ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
                             แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

16 ชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต (SLUMP 
TEST) 

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า
ความข้นเหลวของ
คอนกรีต จำนวน 1 ชุด 
รายละเอียดทั่วไป 
 เป็นชุดทดสอบเพื่อหา
ค่าความข้นเหลวของ
คอนกรีต โดยวิธีหาค่า
การยุบตัวตามมาตรฐาน 
ASTM C 143, 
AASHTO T 23, T 
119, T 126 
 
 

5,500 
 

5,000 500 เมษายน 63 กองช่าง ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) 
จำนวน 1 ชุด 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.2563 
-พ.ค.2563 

17 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต 
จำนวน 1 ชุด โดยมี
ลักษณะ ดังนี ้
ทรงเหลี่ยม (เหล็ก) 
ขนาด 15x15x15 ซม. 
หนักประมาณ 9-10 
กก. 

6,500 
 

6,000 500 เมษายน 63 กองช่าง แบบหล่อคอนกรีต 
จำนวน 1 ชุด 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.2563 
-เม.ย.2563 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 
(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

18 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ 

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ จำนวน 
1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ 
มอเตอร์ ขนาด 1.5 
แรงม้า 220 V.AC  

50,000 
โอน

งบประมาณ 
50,000 

0 0 สิงหาคม กองช่าง - 
 

ห้วงเวลาแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.2563 
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ครุภัณฑ์ตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ประเภทครุภัณฑ์สำนกังาน 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1
. 

เก้าอี้สำนักงานชนิดบุนวม 
จำนวน 5 ตัว 

เก้าอี้สำนักงานชนิดบุ
นวม จำนวน 5 ตัว 
 

13,500 
 

13,500 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั เก้าอี้สำนักงานชนิดบุ
นวม จำนวน 5 ตัว 
 

 

2 
 
 
 

เก้าอี้สำนักงานชนิดหุ้มหนัง 
จำนวน 1 ตัว 

เก้าอี้สำนักงานชนิดหุ้ม
หนัง จำนวน 1 ตัว 

3,200 
 

3,200 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั เก้าอี้สำนักงานชนิด
หุ้มหนัง จำนวน 1 ตัว 

 

3 โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
60x180x75 

โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
60x180x75 จำนวน 
12 ตัว 

21,600 21,600 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั โต๊ะพับ หน้าไม้เมลา
มีน 60x180x75 
จำนวน 12 ตัว 

 

4 โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x120x75 

โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x120x75 จำนวน 
2 ตัว 

3,160 3,160 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั โต๊ะพับ หน้าไม้เมลา
มีน 75x120x75 
จำนวน 2 ตัว 

 

5 โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x150x75 

โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x150x75 จำนวน 
3 ตัว 

4,800 4,800 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั โต๊ะพับ หน้าไม้เมลา
มีน 75x150x75 
จำนวน 3 ตัว 

 

6 โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x180x75 

โต๊ะพับ หน้าไม้เมลามีน 
75x180x75 จำนวน 
3 ตัว 

6,600 6,600 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั โต๊ะพับ หน้าไม้เมลา
มีน 75x180x75 
จำนวน 3 ตัว 
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ประเภทครุภัณฑ์สำนกังาน 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

7
. 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 
ไม้สัก จำนวน 1 ชุด 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 
7 ไมส้ัก จำนวน 1 ชุด 

7,000 
 

6,850 150 กรกฎาคม 
63 

สำนักปลดั โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 
หน้า 7 ไมส้ัก จำนวน 
1 ชุด 

 

8 
 
 
 

ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 
จำนวน 10 ถัง 

93,000 
โอนลด 
7,000 

 

86,000 0 เมษายน 63 สำนักปลดั ถังน้ำแบบไฟเบอร์
กลาส  จำนวน 10 ถัง 

 

9 พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 
6 ตัว 

พัดลมอุตสาหกรรม 
จำนวน 6 ตัว 

14,280 14,280 0 กันยายน 
63 

สำนักปลดั พัดลมอุตสาหกรรม 
จำนวน 6 ตัว 
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ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

10 เครื่องสูบน้ำเครื่องยนตด์ีเซล เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์
ดีเซล 

102,000 
 

101,500 500 เมษายน 63 สำนักปลดั เครื่องสูบน้ำ
เครื่องยนต์ดเีซล 

 

 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

11. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว 

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 น้ิว 

3,700 
 

3,600 100 กรกฎาคม
63 

สำนักปลดั จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 น้ิว 
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ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

12. ชุดผจญเพลิง ชุดผจญเพลิง 93,197 
 

85,500 7,697 กันยายน 
63 

สำนักปลดั ชุดผจญเพลิง  

 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

13. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ จำนวน 
8 เครื่อง 

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ จำนวน 
8 เครื่อง 

388,800 
โอนลด

งบประมาณ 
388,800 

 

0 0         - สำนักปลดั เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมใต้น้ำ 
จำนวน 8 เครื่อง 
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ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองสำนักงาน 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

14 เก้าอี้รับประทานอาหาร
สำหรับเด็ก 

เก้าอี้รับประทานอาหาร
สำหรับเด็ก จำนวน 45 
ตัว 

23,850 
 

23,850 0 สิงหาคม 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

เก้าอี้รับประทาน
อาหารสำหรับเด็ก 
จำนวน 45 ตัว 

 

15 ตู้เอกสารแบบแขวน พร้อม
ติดตั้ง 

ตู้เอกสารแบบแขวน 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 
ตัว 

28,600 28,600 0 สิงหาคม 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

ตู้เอกสารแบบแขวน 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 
ตัว 

 

   16 โต๊ะรับประทานอาหาร  โต๊ะรับประทานอาหาร 
จำนวน 5 ตัว 

19,000 19,000 0 สิงหาคม 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

โต๊ะรับประทานอาหาร 
จำนวน 5 ตัว 

 

 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
                             แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

17. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ smart TV 

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ smart 
TV จำนวน 3 เครื่อง 

108,000 
 

70,455 37,545         
สิงหาคม 
63 

กอง
การศึกษาฯ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
smart TV จำนวน 3 
เครื่อง 
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ตารางท่ี 4   สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปี  
พ.ศ.2563 

การตั้งงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนินงานจริง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

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

70 50,970,855 34 4,070,000  
 

1 130,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

5 100,000 3 60,000 1 15,970 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

4 3,755,250 3 2,634,150 3 2,471,790  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

37 1,333,000 33   955,060  
 

23 654,993.60  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
ความสมบรูณ์และยั่งยืน 

9 610,000 8 400,000 3 12,003 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 

7 
 

11,870,000 3 
 

50,000  

 
1   7,506  

 
รวมทั้งสิ้น 132 68,639,105 84 8,169,150 32 3,292,256.60 

ครุภณัฑ์ ตามข้อบญัญตัิฯ ปี พ.ศ. 2563   18 307,875 16 239,415.00  
ครุภณัฑ์ ตั้งรายการใหมฯ่ ปี พ.ศ. 2563   17       934,287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16 492,495.00 

 

สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

1. โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน  132 โครงการ  งบประมาณ  68,639,105 บาท   
จัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563 จำนวน  84 โครงการ  งบประมาณ 
8,169,150 บาท             
 1.1 คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2563 (84x100/132) 
 1.2 คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563   

      (8,169,150 x 100 / 68,639,105) 

2. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  32  โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ จำนวน 
3,292,256.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.37 (3,292,256.60 X 100 / 39,330,000) ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. ครุภัณฑ์ตั้งรายการไว้รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 1,242,162 บาท  
เบิกจ่ายจริง 32 โครงการ เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 731,235 บาท  
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กราฟเปรียบเทียบโครงการจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการดำเนินโครงการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 

1. ในการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงห้วงเวลาแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้เพ่ือที่โครงการจะได้แล้ว
เสร็จตามกำหนดระยะเวลา 

2. โครงการต่าง ๆ ในการกำหนดห้วงเวลาให้คำนึงถึงความเหมาะสมของฤดูกาล หรือความพร้อม
ของพ้ืนที่ที่จะเข้าดำเนินการ 

3. โครงการที่ดำเนินการกันเงินเบิกจ่ายข้ามปีขอให้เร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
4. ขอให้คณะผู้บริหารคำนึงถึงโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่ตรงกับ

ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานขอให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหา  
5. ให้ อบต.จัดทำโครงการในข้อบัญญัติ ให้แล้วเสร็จก่อน ก่อนจะดำเนินการทำโครงการที่มาจาก

ภายนอกกหรือจากหน่วยงานอ่ืน 
6. ในการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณต่อไป ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ ผลงาน

ต่อคณะกรรมการฯ โดยอาจนำเสนอผ่านจอโปรเจคเตอร์ อย่างน้อยยุทธศาสตร์ ละ 1-2 
โครงการ 
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