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ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นชอซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย       
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร จึงได้ด าเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร เนื่องจาก      
ปัจจุปันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง การติดตามและ
ประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างแท้จริง 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย        
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไทรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม       
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านไทร/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์       
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ      
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น    
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร      
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้     
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 



2 

 

 
 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เ พื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร ่งร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเน ินงาน โครงการ          
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านไทร
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร     
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย      
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา     
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร      
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว   
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา      
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน  
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart       
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ        
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า     
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรโดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลบ้านไทร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน า     
ไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลบ้านไทร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
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  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมิน   
ผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ     
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอประโคนชัยและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ      
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
   2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ    
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
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เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นไพบูลย์-หนองม่วง (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ย วข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป           
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ       
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
    3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทรใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลบ้านไทรมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  
   3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านไทร/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
   3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน     
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย      
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ        
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ    
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทรสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น          
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ          
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบ้านไทรเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจในการรับบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร   
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ส่วนที่  2 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.     มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.     มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.     มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
4.     มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.     มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.     มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.     มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.     มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.     มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
        การพัฒนาท้องถิ่น  

 

10.   มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
        ศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11.   มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12.   มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.   มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.   มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.   มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่ 3 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(3เดือน) 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
แผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาอ าเภอ  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ  
3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  
หรือไตรมาสที่  1 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี           
       พ.ศ. 2563 และการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 
ยุทธศาสตร ์ จ านวน

โครงการ 
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 
(กิจกรรม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 195 29,762,318 252 56,073,618 344 129,682,057 285 90,044,666 265 70,868,651 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 137 24,771,000 143 25,149,000 155 52,974,600 154 33,404,000 153 35,159,000 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

16 1,825,000 16 1,825,000 16 1,825,000 16 1,825,000 16 1,825,000 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23 1,550,000 23 1,550,000 31 2,366,000 31 2,366,000 31 2,366,000 

5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

10 650,000 10 620,000 10 630,000 10 625,000 10 625,000 

6. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเท่ียว 

11 2,120,000 11 2,120,000 11 2,120,000 11 2,120,000 11 2,120,000 

7.  การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารระบบราชการ 

100 21,590,100 101 25,195,000 132 19,555,400 114 19,043,200 113 1,863,200 

รวมทุกยุทธศาสตร์ 492 82,268,418 558 112,537,618 699 209,153,057 621 149,427,866 582 11,482,685 
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ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 2.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการจัดประชาคมและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมใน
บางหมู่บ้านท าให้การท างานล่าช้า 
 3.  โครงการมีจ านวนมากแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด ท าให้การจัดท าแผน การประเมินผลและ    
การติดตามแผนยังขาดประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 2.86 0 0 324 46.35 2 0.29 0 0 344 49.21 

2.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

22 3.15 0 0 133 19.03 0 0 0 0 155 22.17 

3. การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน 
/ สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 0.29 0 0 14 2.00 0 0 0 0 16 2.29 

4 . การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 0.57 0 0 27 3.86 0 0 0 0 31 4.43 

5 .การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 0.72 0 0 5 0.72 0 0 0 0 10 1.43 

6. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0 11 1.57 0 0 0 0 11 1.57 

7.การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารระบบราชการ  

57 8.15 0 0 75 10.73 0 0 0 0 132 18.88 

รวม 108 15.45 0 0 589 84.26 2 0.29 0 0 699 100 
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน   เดือน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563 
 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์  
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 344 18 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 155 22 
3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

16 2 

4 . การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

31  4 

5 . การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภมูิปัญญาท้องถิ่น 10 5 
6.  การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการลงทุนและการท่องเที่ยว 11 - 
7.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ  132 57 
                             รวม 699 108 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 15.45 
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ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20 71 1 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19 62 2 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25 60 0 

การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10 69 3 

ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 11 70 3 

การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14 57 3 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 11 65 6 

การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14 64 7 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12 65 3 
 

หมายเหตุ   ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินในต าบลบ้านไทร  12   หมู่บ้าน จ านวน  120   คน  
 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ส่วนยุทธศาสตร์         ยุทธศาสตร์ที่ 1- 7 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
เพศ 
       ชาย=45%                    หญิง =57 % 
 
อายุ 
       ต่ ากว่า 20 ปี =4 %          20 – 30 ปี = 22 %           31 - 40  ปี = 20%           41-50  ปี = 39 %   
       51 – 60 ปี = 12 %          มากกว่า  60  ปี = 5 %  
 
 การศึกษา 
        ประถมศึกษา= 50 %        มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า= 30%            อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 2 %                                       
        ปริญญาตรี = 10 %             สูงกว่าปริญญาตรี= 2 % 
        อ่ืนๆ= 6 % 
อาชีพ 
รับราชการ= 2 %             เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 2 %                   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว = 12 % 
รับจ้าง = 14 %               นักเรียน/นักศึกษา= 5 % 
เกษตรกรรม= 65 % 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
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2.1 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านต่างๆ 
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
1.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาถนน  ทางเท้า  ระบบระบายน้ า   10 40 23 
1.2 การขยายและปรับปรุงสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ การขนส่ง 10 58 11 
1.3 การปรับปรุงพัฒนาระบบจราจรและจัดระเบียบการจราจร 13 61 4 
1.4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณสถาน 12 55 3 
1.5 การจัดระเบียบผังเมืองและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ 
ผังเมือง 

10 80 10 

(2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
2.1 การสนับสนุนและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 16 65 5 
2.2 การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 5 66 5 
2.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 16 60 6 
2.4 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 10 62 7 
2.5 ด้านการสาธารณสุข 10 67 2 
2.6 ด้านการจัดระเบียบสาธารณสุขมูลฐาน 13 77 10 
 (3) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30 43 4 
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 19 76 5 
 (4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
(5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
5.1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 26 68 6 
(6)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
6.1 การวางแผน 14 67 7 
6.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน 3 67 10 
6.3 การพัฒนาเทคโนโลยี 14 65 9 
6.4 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 10 80 8 

 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล และการบ ารุงรักษา 11 60 7 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 9 57 10 
4.3 การดูแลที่สาธารณะ 9 83 11 
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(7)  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
 พอใจมาก  พอใจ ไม่พอใจ 
7.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 64 6 
7.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 8 64 7 
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากร 10 69 1 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 9 79 12 
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ส่วนที่  3  
การติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา  

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี 2563 

ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ  

จ านวนโครงการที่
ได้ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ 63 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการทั้งหมด  

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการทั้งหมด  

งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป  

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่                  
แผนงานท่ี 1 แผนงานเคหะและชุมชน  344 18 2.58 326 46.64 129,682,057 3,832,300.00 1.83 
แผนงานท่ี 1 แผนงานเคหะและชุมชน (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

  27       7,645,800 0.00   

รวม  344 18 2.58 326 46.64 129,682,057 3,832,300.00 1.83 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต                  
แผนงานท่ี 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  35 5 0.72 30 4.29 18,459,600 15,030,700 7.19 

แผนงานท่ี 2 แผนงานการเกษตร  37 2 0.29 35 5.01 1,450,000 40,205 0.13 
แผนงานท่ี 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 2 0.29 7 1.00 24,850,000 335,776 0.16 

แผนงานท่ี 4 แผนงานการศึกษา 33 5 0.72 28 4.01 4,315,000 5,203,516 16.73 

แผนงานท่ี 5 แผนงานสาธารณสุข  40 7 1.00 33 4.72 3,300,000 321,727 0.15 

แผนงานท่ี 6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  1 1 0.14 0 0.00 600,000 438,300 0.21 

รวม  155 22 3.15 133 19.03 52,974,600 21,370,224 24.57 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย                  
แผนงานท่ี 1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14 2 0.29 12 1.72 1,725,000 19,760 0.01 

แผนงานท่ี 2 แผนงานสาธารณสุขฯ 2 0 0.00 2 0.29 100,000 0 0.00 

รวม  16 2 0.40 14 2.00 1,825,000 19,760 0.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

        
        

แผนงานท่ี 1 แผนงานสาธารณสุข  14 2 0.29 12 1.72 1,200,000 32,379 0.02 



18 

 

18 

  

แผนงานท่ี 2 แผนงานการเกษตร  10 2 0.29 8 1.14 410,000 930 0.00 

แผนงานท่ี 3 แผนงานเคหะและชุมชน 6 0 0.00 6 0.86 706,000 0 0.00 

แผนงานท่ี 4 แผนงานการศึกษา 1 0 0.00 1 0.14 50,000 0 0.00 

รวม  31 4 0.54 27 3.86 2,366,000 33,309 0.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

                

แผนงานท่ี 1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  10 5 0.72 5 0.72 630,000 147,910 0.07 

รวม  10 5 0.72 5 0.72 630,000 147,910 0.07 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว  

                

แผนงานท่ี 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 0 0.00 4 0.57 220,000 0 0.00 

แผนงานท่ี 2 แผนงานการเกษตร  0 0 0.13 0 0.00 0 0 0.01 

แผนงานท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 0 0.00 5 0.72 600,000 0 0.00 

แผนงานท่ี 4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 0 0.00 2 0.29 1,300,000 0 0.00 
รวม  11 0 0.13 11 1.58 2,120,000 0 0.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารระบบราชการ  

                
แผนงานท่ี 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  1 0 0.00 1 0.14 30,000 0 0.00 

แผนงานท่ี 2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  52 22 3.15 30 4.29 9,192,000 2,458,079.73 1.18 

แผนงานท่ี 3 แผนงานการศึกษา  15 7 1.00 8 1.14 760,000 377,755.00 0.18 

แผนงานท่ี 4 แผนงานสาธารณสุข  15 5 0.72 10 1.43 1,700,000 500,438 0.24 

แผนงานท่ี 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  7 3 0.43 4 0.57 2,880,000 24,389 0.01 

แผนงานท่ี 6 แผนงานเคหะและชุมชน  25 8 1.14 17 2.43 4,011,800 1,322,322 0.63 

แผนงานท่ี 7 แผนงานการเกษตร  12 7 1.00 5 0.72 651,600 177,594 0.08 

แผนงานท่ี 8 แผนงานงบกลาง 5 5 0.72 0 0.00 330,000 839,722 2.70 
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รวม  132 57 8.15 75 10.73 19,555,400 5,700,299 5.02 

  699 108 
             
15.45  

           
591.00  

             
84.56  

   
209,153,057.00  

 
31,103,802.16  

             
31.59  
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แบบติดผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2 ) 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
   2. รายงานผลการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 1 
(จากสามแยกบา้นนายเรือ ปานะโปย ถึง
สามแยกบ้านนายส าราญ  บญุตา) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 122 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ผนังระบายน้ า
หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด 

กองช่าง ม.ค. – 
ก.ย. 63 

  244,000 191,000     

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 

ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์ (จากบ้านนางสนธยา ขจร
กุล ถึงถนนบนคันคลองหนองกระทุ่ม)  

  -มีปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
249.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 
4 ท่อน 

กองช่าง พ.ค.-ก.ย. 
63 

  146,000 
 

142,000 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางเยาว
เรศ ปรังประโคนถึงนานางประสพ 
เอ็นดู) 

ปริมาณงานดินถม ขนาดกว้าง 
๓.๐๐เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐เมตร หรือมีปรมิาณหนิ
คลุก ไม่น้อยกว่า๑๘๕ ลูกบาศก์
เมตร หร้อมปรับเกลีย่เรยีบร้อย - 
งานวางท่อ ขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๐ ท่อนรวม 
๔ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

 โอนลด 
-390,000 

390,000 0     

4 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
หมู่ที่ 3 (จากนานายเรียน ชาญประ
โคน ถึงนายเริง  กรดรัมย)์ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 
เมตร สุงเฉลีย่ 1.00 เมตร มีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 96 ลูกบากศก์
เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

 โอนลด 
-40,000 

168,000 111,000     

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
3 (จากห้วยพับถึงบ้านนายสว่าง  
เสาวโค) 

ปริมาณขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตารางเมตร- งานวางท่อ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ 
เมตร จ านวน ๑ จุด จ านวน ๕ 
ทอน 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

 -โอนลด 
-222,000 

222,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการขยายถนน คสล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 
(จากแยกบ้านนายเพลิน อาทวัง ถึง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ปริมาณงานขยายถนนคอนกรตี
ขนาดกว้างข้างละ 2.50 เมตร 
จ านวน 2 ข้างทาง ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร มี
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร จ านวน 2 
ข้างทาง ความยาวรวม 130 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร จ านวน 2 ข้าง
ทาง ความยาว รวม 130 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.50 เมตร จ านวน 2 -ข้าง 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  390,000 382,000     

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่
ที่ 5 (จากสามแยกประชาคม-บ้าน
นายณรงค์ พวงดาว) 

ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 
243 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  390,000 384,000     

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่
ที่ 6 จากบ้านนางเตียว ดวงศร ี
-บ้านนางค าพลาย ดวงศร ี

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 243 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กองช่าง 
 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

  390,000 384,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (จากบ้าน
นางบุษบา เพ่งพิศ – บ้านนาง
หนุน ทัยทอง) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 
เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 เมตรและลงหิน
คลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 
เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  98,000 93,300     

10 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก หมูที่ 7 (จากบ้าน
นายธนพร –นาผอ.ดุง  
หยัดประโคน) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร มีปริมาณ
งานดินถมไม่น้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตรและลงหินคลุก กว้าง 
3 เมตร ยาว 200 เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  167,000 157,000     

11 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านไทร(จากนานายอ
ดุลยม์ากะเต ถึงนา 
นางประจวบ จันทรา) 

มีปริมาณงานลงหินคลุกขนาดกว้าง 
๒.๒๐เมตร ยาว ๗๑๒ เมตร หนา
เฉลี่ย 0.๑๐ เมตร หรือมีปรมิาณหนิ
คลุกไม่น้อยกว่า๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  125,000 111,000     

12 โครงการถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนาง
แผนธีร์ประโคน ถึงบ้านนางทุด  
ปรังประโคน) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 243 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  390,000 384,000     

13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางสุปราณี 
อินทะเสน ถึงบ้านนายอิทธิชัย 
เหลืองเดชานรุักษ์) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 138
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  222,000 216,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายบุญ 
สืบสาย-ถนนลาดยาง ไพบูลย์ 
หนองม่วง) 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 78 ตาราง
เมตร 

กองช่าง 
 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

  42,000 41,500     

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
หมู่ที่ 9 (จากบ้าน 
นายสุรศักดิ์ นามวิชัย ถึงบ้าน
นายองุ่น ละประโคน) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 80
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  129,000 124,000     

16 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ 
หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นจากสระ
นายชอบถึงฝายน้ าล้น) 

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
๑,๑๔๐.๐๐ลูกบาศก์เมตร ลงหิน
คลุก กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๓๘๐ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๙๐ 
ลูกบาศก็เมตร พร้อมวางท่อระบาย 
น้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ 
ม.ยาว ๓๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย๐.๔๐ ม. 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  291,000 274,000     

17 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 10 จาก
จุดเริม่ต้นจารสระนายตรู    
ประประโคน ถึงนานางแฉล้ม 
ปกประโคน พร้อมลงหินคลุก
บดอัด 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148 
เมตร สูงจากผิวถนนเดิม 40 ซม.   
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 296.00 
ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง 
3.00 เมตร พร้อมบดอดัหินคลุกและ
วางท่อระบายน้ า 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  85,000 74,500     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่
ที่ 11 (จุดเริ่มต้นจากบ้านนาง
อบเชย –บ้านนายเมือง  
วันประโคน) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 243 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

กองช่าง 
 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

  390,000 384,000     

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 12 
(จากนานายบุญ ดวงจินดา ถึงบ้าน
นางทองย้อย  มงคลสารกิจ) 

มีปริมาณขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 
2,400 ลูกบาศก์เมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  294,000 284,000     

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
12 (จากบ้านนายส ารอง ชาวสวน
ถึงบ้านนางละเอียด ชาวสวน) 

มีปริมาณขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  97,000 95,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/
ลด 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอสด์ 
และประชาชนท่ัวไปในต าบลบ้าน
ไทร 

เพื่อด าเนินการจ่ายโครงการฝึกอบรม
และส่งเสรมิอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ   ผู้พิการและ
ผู้ปุวยเอสด์ และประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลบ้านไทร 

กอง
สวัสดิการฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  40,000 15,000     

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุตามระเบียบฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  11,713,000 11,262,500     

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  4,329,600 3,695,200     

4 สงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเอสด ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่สงเคราะห์
ผู้ปุวยโรคเอสด ์ตามระเบียบฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  54,000 48,000     

5 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สู่
วัยผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการฯ 

ม.ค.  - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-20,000 

20,000 0     

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนางานสวสัดิการ
สังคมในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนางานสวสัดิการ
สังคมใน 

กอง
สวัสดิการฯ 

ม.ค.  - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-40,000 

40,000 0     

7 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหา
เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯและใหค้วามรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบต าบล
บ้านไทร 

กอง
สวัสดิการฯ 

ม.ค.  - 
ก.ย. 63 

  30,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ) 

ล า
ดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/
ลด 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการอุดหนุนให้ส านักงานเหลา่
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

เพื่อด าเนินการจ่ายจัดกจิกรรม     
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลอื
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

กอง
สวัสดิการฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  10,000 10,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.2 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการเพาะขยายและ
กระจายพันธ์ุพืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเพาะขยายและกระจาย
พันธุ์พืช โดยการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้พาะขยายพืชพันธุ์ดีและพืช
พื้นเมืองและเพิ่มรายได้และอนุรักษ์
พันธุ์พืช 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  20,000 15,825     

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้เชื้อชีวอินทรีย์
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช-กิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์
จัดการศตัรูพืชชุมชน กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยการผลติเช้ือรา
ไตโคเมอรม์า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต
และการใช้เชื้อชีวอินทรีย์ปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืช-กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ศูนย์จดัการศตัรูพืช
ชุมชน กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิตเชื้อราไตโคเมอรม์า 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-10,000 

30,000 0     

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย ์

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  20,000 0     

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก อนุรกษ์
พัฒนาการใช้สมุนไพร  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก อนุรกษ์
พัฒนาการใช้สมุนไพร 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  20,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.2 แผนงานการเกษตร(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัย การผลติปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ กิจกรรมสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  30,000 24,380     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งนักเรียน เยาวชน 
และ ประชาชน พนักงานส่วน
ต าบลเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งนักเรียน เยาวชน และ 
ประชาชน พนักงานส่วนต าบลเพื่อ
เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

มี.ค. – มิ.ย. 
63 

 โอนลด 
-80,000 

80,000 0     

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน และนักเรียนภายใน
ต าบลบ้านไทร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 
โครงการแข่งขันกัฬาเยาวชน 
ประชาชน และนักเรียนภายใน
ต าบลบ้านไทร เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตด้วยการเล่นกีฬา  

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนเพิ่ม 
+200,000 
โอนลด 
-144,224 

205,000 305,776     

3 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประโคน
ชัยเกมส์ ครั้งท่ี 17 ประจ า 
2563 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งท่ี 
17 ประจ า 2563 

กอง
การศึกษาฯ 

ก.พ. - มี.ค.   
63 

  30,000 30,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบรุีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัวครั้งท่ี 
27 ประจ าปี 2563 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการแข่งขนัฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย์ ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัวครั้งท่ี 27 
ประจ าปี 2563 

กอง
การศึกษาฯ 

มี.ค. – ก.ค. 
63 

  15,000 0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการสันบสนุนคา่อาหาร
เสรมิ(นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ(นม)
ส าหรับเด็กนักเรียนในปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่1 
และ ปีการศึกษา 2563 ภาค
เรียนที่ 1 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 1,700,000 1,576,479.76     

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับพัฒนา
เด็กเล็ก(อาหารกลางวัน ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน 
ค่าเครื่องเขียนแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 1,050,000 916,780     

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนให้กับโรงเรียนใน
เขตพืน้ท่ีรับผดิชอบต าบล 
บ้านไทร จ านวน 5 โรงเรียน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 2,832,000 2,666,400     

4 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ม.ค. 63 ม.ค. 63 โอนลด 
-6,504 

50,000 43,496     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.4 แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/
ลด 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้าน
ไทร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับเดก็
นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านไทร 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  80,000 0     

6 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะและร่างการ
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
ร่างการเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านและมีโอกาสได้
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  50,000 360      
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.5 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฟูาลูกยาเธอเจา้
ฟูาจุฬาภรณ์วลยัลักษณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าฟูาลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณื
วลัยลักษณ ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. –ก.ย. 
63 

  โอนเพิ่ม 
+10,000 

62,000 65,450     

2 โครงการรณรงค์การควบคมุ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิกา 
ประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์การควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก/ไข้ซิกาประจ าปี 2563 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  13,000 0     

3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปูองกันโรค
ระบาดต่างๆประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปูองกันโรคระบาด
ต่างๆ เช่นโรคอุบตัิใหม่ที่เกิดขึ้น 
หรือโรคระบาดต่างๆที่แพร่ได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่ระบาดในคน และ
ระบาดจากสตัว์สู่คน  

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  14,000 13,885     

4 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนประจ าปี 
2563 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. –ก.ย. 
63 

  12,000 9,740     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.5 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรยีม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง อสม. บุคลากร
ทางการแพทย์ และบุคลากร
ของ อปท. พร้อมศึกษาดูงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏบิัติงาน
ร่วมกันระหว่าง อสม. บุคลากร
ทางการแพทยื และบุคลากรของ 
อปท. พร้อมศึกษาดูงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. –ก.ย. 
63 

 โอนลด 
-60,000 

60,000 0     

6 โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีต าบล บ้านไทร ทกุ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
รวม เป็นเงิน 240,000 บาท 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  240,000 214,960     

7 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ประจ าปี 
2563 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ ประจ าปี 2563 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

  10,000 10,000     

8 โครงการฝึกอบรมและจดั
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและจดักิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

  13,000 7,692     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการจดัระบบงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ประจ าต าบลบา้นไทร 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่โครงการ
จัดระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ าต าบลบ้านไทร 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนเพิ่ม 
+141,900 

300,000 438,300     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ด้านรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
การสวนสนามวันอาสาสมคัร
ปูองกันละบรรเทาสาธารณภัย
(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย) 
 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนนุ
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนและการสวนสนาม
วันอาสาสมคัรปูองกันละบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลดั ม.ค. - ก.ย. 
63 

  10,000 0     

2 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพือ่ด าเนินการจัดซื้อโครงการจดัซือ้
อุปกรณ์ปฏิบตัิงานดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิงเคมีแห้ง ตู้เก็บถังดับเพลิง
ชนิดใส่ได้ 2 ถัง ท่อดูดตัวหนอน
ส าหรับดูดน้ าเข้ารถ 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  20,000 19,400     

3 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อด าเนินการจัดซื้อโครงการจดัซือ้
วัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับ
ปฏิบัติงานดับเพลิง 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  100,000 0     

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัย เพื่อจา่ย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าปีรงบประมาณ 
2563 

ส านักปลดั ม.ค. - ก.ย. 
63 

  5,000 0     

 



38 

 

38 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ด้านรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการลดอุบัตเิหตุและรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุและรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกันและแกไ้ขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ส านักปลดั ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  25,000 360     

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

ส านักปลดั ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  30,000 3,840     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัต ิ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการก าจัดขยะมลู
ฝอย ส่งเสริมการลด คัดแยกและ
น ากลับมาใช้ประโยชน ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนการลด คัดแยกและน า
กลับมาใช้ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

  35,000 22,190     

2 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด 
โดนด าเนินการให้มีการประกวด
แข่งขันหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านที่สะอาด ตามหลักการ
จัดการขยะมูลฝอย 3R ให้เป็น
หมู่บ้าน น่าอยู่ น่าดู น่าชม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

  26,000 10,189     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการตามแนวพระราชด าริและ
พระราชเสาวนีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการตามแนวพระราชด าริและ
พระราชเสาวนีย์ เช่น ปลูกต้นไม้ 
ปลูกหญ้าแฝก การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  10,000 540     

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษด์ินและน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งเสริมอนุรักษด์ินและน้ า 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  10,000 390     

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนนุ
การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้
สมุนไพร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนนุ
การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้
สมุนไพร 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  20,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ฯ 

พ.ย. 62 พ.ย. 62 โอนลด 
-10,000 

50,000 33,410     

2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นเทศกาล ข้าว
หอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก 
ประโคนชัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นเทศกาล ข้าวหอมมะลิ  
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย 

กองการศึกษา
ฯ 

ธ.ค. 62- 
ม.ค. 63 

ม.ค. 63  60,000 59,500     

3 โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียน
เข้าพรรษา เพื่อส่งเสรมิและอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ฯ 

ม.ค. 63   20,000 0     

4 โครงการประเพณีขึ้น 
เขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2563 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนนุ
ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรรีัมย์ 
เพื่อด าเนินการงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

กองการศึกษา
ฯ 

มี.ค. – เม.ย. 
63 

  10,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการจดังานเทศกาล “ข้าว
มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย ประจ าปี 2563” 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนนุ
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั
ด าเนินงานโครงการจัดงานเทศกาล 
“ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย ประจ าปี 2563” 

กองการศึกษา
ฯ 

ธ.ค. 62 - 
ม.ค. 63 

ธ.ค. 62 - 
ม.ค. 63 

 30,000 30,000     

6 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี
ประเพณีและวันส าคญัของทาง
ราชการ (อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัย) 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนนุ
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี
และวันส าคัญของทางราชการ 
2563 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 10,000 10,000     

7 โครงการประเพณีท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ าตามอารยธรรม
ขอม ประจ าปี 2563 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนนุ
ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชยั 

กองการศึกษา
ฯ 

ก.พ. – เม.ย. 
63 

เม.ย. 63  15,000 15,000     

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด้กและ
เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  20,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
6.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสุนพัฒนา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
กิจกรรมของ ศบกต. ตามภารกิจ
ถ่ายโอนและอบรมตา่งๆ 
ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์ การ
จัดท าข้อมูลททางวิชาการ เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ จัดซื้อวารสารหรือ
สื่อการเกษตร รวมถึงวัสดุอุปกรณื
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  30,000 0     

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม 
พระเกียรติและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  60,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและประชาคม
ต าบล 

เพื่อด าเนินการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับ
ต าบล 

ส านักปลดั 
อบต. 

มี.ค. 63   20,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 วันท้องถิ่นไทย เพื่อด าเนินการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย(ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 25/2553 ได้ลงมติให้วันท่ี 
18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน 
“ท้องถิ่นไทย” 

ส านักปลดั 
อบต. 

มี.ค. 63   10,000 0     

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถานท่ีกลาง” อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”สถานท่ี
กลาง” อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  12,000 12,000     

3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไทร 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ให้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

ส านักปลดั 
อบต. 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

 15,000 15,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมาย
เหต ุ

ระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัย์สิน 
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและค่าเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ระเบียบคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 200,000 110,962.92     

5 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองหรือพิธีการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการรับรองและการ
เลี้ยงรับรอง/ต้อนรับบุคคลทีม่าตรวจงาน
นิเทศงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน หรอืปฏิบัติ
ราชการอื่นและเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วกบัการ
ต้อนรับบุคคล ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง
การประชุม สภา อบต. คา่ใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ จัดนิทรรศการหรือการแข่งขัน 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 40,000 5,475     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ข้าราชการ 
การเมืองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นตาม
ระเบียบ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 250,000 93,986     

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง(โครงการส่งเสรมิการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งนายก 
อบต. และสมาชิก อบต.เลือกตั้ง
ซ่อม(แทนต าแหน่งที่ว่าง)และการ
เลือกตั้ง สส. สว. ตามที่กฏหมาย
ก าหนด 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-460,000 

500,000 0     

8 การชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สินไหมทดแทน กรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทรก่อความ
เสียหายในส่วนบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  10,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการอบรมพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการอบรมพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ส านักปลดั 
อบต. 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

  10,000 5,445     

10 โครงการจดัท าสื่อสิ่งพิมพ์
วารสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ผลงานและความก้าวหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นโครงการ
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลงานและ
ความก้าวหน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+17,800 

25,000 42,800     

11 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดเรียน ภาคฤดู
ร้อน 

จ้างงานนักเรียน/นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดเรียน ภาคฤดรู้อน 

ส านักปลดั 
อบต. 

มี.ค. – พ.ค. 
63 

 โอนลด 
-80,000 

80,000 0     

12 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานของคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างและสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนเพิ่ม 
+400,000 

0 319,340     

13 จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์ใช้
เผยแพรโ่ฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 
เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ เทป  

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 10,000 3,405     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 จัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อด าเนินการเป็นค่าจดัซื้อจัดหา 
วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้เหล้ก ค้อน 
ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 30,000 12,375     

15 จัดหาวัสดุไฟฟูา และวิทยุใน
ส านักงาน 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ 
วัสดุไฟฟูา วิทยุ เช่น สายไฟ 
ปลั๊กไฟ เบรกเกอรล์ าโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟูา  

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 35,000 23,770     

16 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้
ส านักงานในหน่วยงาน(ว้สดุ
ส านักงาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษไข  แฟูม 
แบบพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 150,000 114,950     

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินซ่อมแซมบ ารงุ
รกษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัต ิ

ส านักปลดั 
อบต. 

/กองคลัง 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 200,000 110,312.75     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินต่างๆของ
องค์กร รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 50,000 0     

19 โครงการจดัหาวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งเช่น 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทยีน 
ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก ฯลฯ  

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 80,000 70,260     

20 โครงการจดัหาวัสดุ 
คอมพิวเตอร ์

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ 
จักดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผน่
บันทึกข้อมูล หมึก หัวพิมพ์ 
แปูนพิมพ์ เครื่องอ่าน ฯลฯ 

ส านักปลดั 
อบต. 

/กองคลัง 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 90,000 87,088     

21 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อถัง
ขยะ,ไม้กวาด,แปรง  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 30,000 28,329     

22 จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรบั
ใช้กับยายพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 400,000 357,850.70     

 



51 

 

51 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

23 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อาการ ฯลฯ เป็นต้น 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ฝากส่ง
ไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณีย์อาการ ฯลฯ 
เป็นต้น 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 11,897     

24 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่สื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ
บ ารุงค่าสื่อสารอื่นๆ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 115,000 76,095     

25 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่
โทรศัพท์ของหน่วยงานหรือค่า
เครือข่ายเลขหมายกลางของ
หน่วยงาน 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 30,000 7,659.06     

26 ค่าไฟฟูา เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่
กระแสไฟฟูาในส านักงาน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทีส่าธารณะ ฯลฯ 
ตลอดจนบ ารุงรักษามเิตอรไ์ฟฟูา 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+20,000 

600,000 604,179.30     

27 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท า
แผนที่แม่บท เช่น ค่าถ่ายระวาง
ที่ดิน ค่าจัดท ารูปแปลนท่ีดิน การ
ส ารวจข้อมลูภาคสนามเป็นต้น 

ส านักปลดั 
อบต. 

ม.ค. - ก.ย. 
63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+244,224 
โอนลด 
-70,000 

30,000 200,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

28 ค่าบริการจา้งเหมา จ านวน 2 
ราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆ เช่นจ้างเหมาท าความสะอาด
ภายในอาคาร-นอกส านักงาน 
พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวน
ไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือ
สนามหญ้าทางราชการ 

ส านักปลดั 
อบต. 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 216,000 144,900     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.3 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 รายจ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
ตักสิ่งปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ระเบยีบคู่มิการปฏิบตัิงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 50,000 0     

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

+190,000 35,000 199,450     

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีเป็นทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นครุภฑัณ์ที่มลีักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  35,000 0     

4 วัสดุส านักงาน เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟูม 
มหึกพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย 
เอกสาร น้ าดื่ม ฯลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

+16,504 40,000 35,748     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.3 แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 วัสดุ คอมพิวเตอร ์ เพือ่ด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟรคไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์ฯ ลฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 40,000 17,530     

6 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ฯลฯ รวมถึง 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะทีม่ีสภาพไมค่งทนถาวร 
ฯลฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 40,000 36,856     

7 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่สื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่า
พื้นที่เว็ปไซต์ ค่าพัฒนาระบบงาน
สารบญัอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยง
การรับ-ส่งหนังสือ ระบบงาน
สารบญั การบ ารุงค่าสื่อสารอื่นๆ 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 99,000 12,861     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.3 แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ข้าราชการ 
การเมืองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นตามระเบียบ 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+30,000 

50,000 73,310     

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อใช้ในงาน
พิธีและวันส าคญัต่างๆ เช่นวันปิยะ
มหาราชฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 10,000 2,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.4 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 รายจ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ หรอื
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ระเบียบคู่มิการปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  30,000 0     

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 700     

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีเป็นทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นครุภฑัณ์ที่มลีักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 0     

4 วัสดุส านักงาน เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟูม 
มหึกพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย 
เอกสาร น้ าดื่ม ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 30,000 24,728     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.4 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟูาและวิทย ุ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
สวิตไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  10,000 0     

6 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการที่มี
ลักษณะโดยมีสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานสั้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนลด 
-10,000 

20,000 0     

7 วัสดุ คอมพิวเตอร ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟรคไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์ฯ ลฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+25,000 

20,000 29,860     

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ข้าราชการ 
การเมืองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นตามระเบียบ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  20,000 6,460     

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรบั
ใช้กับยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

  20,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.4 แผนงานสาธารณสุข(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

๑) ค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
TEMOPHOS ๑% เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสารก าจัดยุงลาย 
TEMOPHOS 1 % เพื่อใช้ในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
๒) ค่าซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน
ส าหรับพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
ตามความจ าเป็น  
๓) ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ใน
ครปูองกันและควบคมุโรคระบาด
ต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค าจัดซื้อวัคซีนละ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามยั 
เจลล้างมือใช้ส าหรับรณรงค์บริการ 
ฉีดวัคซีนปูองกันละควบคมุโรค
ระบาด ต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ชนิด (เอช ๑ เอ็น ๑ ) 
กาฬโรค ต่างๆ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+399,000 

50,000 438,690     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 รายจ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ หรอื
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ระเบียบคู่มิการปฏิบัติงาน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  10,000 0     

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 10,000 2,820     

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีเป็นทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นครุภฑัณ์ที่มลีักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 10,000 0     

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ข้าราชการ 
การเมืองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นตามระเบียบ 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  30,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 วัสดุส านักงาน เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟูม 
มหึกพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย 
เอกสาร น้ าดื่ม ฯลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนพ่ิม 
+20,000 

15,000 16,272     

6 วัสดุ คอมพิวเตอร ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟรคไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์ฯ ลฯ 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 15,000 5,297     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

61 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 รายจ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
ตักสิ่งปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ระเบยีบคู่มือปฏบิัติงาน 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+50,000 

200,000 206,850     

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+480,000 

200,000 671,776.67     

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีเป็นทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นครุภฑัณ์ที่มลีักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานยืนนานไมส่ิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-35,000 

50,000 0     

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  50,000 7,392     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 วัสดุส านักงาน เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟูม 
มหึกพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย 
เอกสาร น้ าดื่ม ฯลฯ 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 50,000 10,565     

6 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟรคไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์ฯ ลฯ 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 40,000 29,090     

7 จัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อด าเนินการเป็นค่าจดัซื้อจัดหา 
วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้เหล้ก ค้อน 
ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+182,000 

100,000 235,985     

8 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟูาและวิทย ุ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
สวิตไฟ ปลั๊กไฟ เครื่องตัดกระแสไฟ 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 80,000 74,839     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการจดัหาวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งเช่น 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทยีน 
ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก สายไมล์  
ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายที่ไดม้าซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 12,800     

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรบั
ใช้กับยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรวมถึงรายจ่ายที่
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน 

กองช่าง ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+70,000 

80,000 73,024     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.7 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 รายจ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ หรอื
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ค่าบริการรับใช้ คา่เบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบคู่มอื
การปฏิบัติงาน 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-10,000 

30,000 0     

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 5,590     

3 วัสดุส านักงาน เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ กระดาษไข แฟูม 
มหึกพิมพ์ เครื่องเขียน หมึกถ่าย 
เอกสาร น้ าดื่ม ฯลฯ 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 15,000 12,549     

 



65 

 

65 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.7 แผนงานการเกษตร(ต่อ)  
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 จัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อด าเนินการเป็นค่าจดัซื้อจัดหา 
วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้เหล้ก ค้อน 
ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 18,553     

5 วัสดุการเกษตร เพื่อจายเป็นค่าวสัดุการเกษตร 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพในระยะเวาอันสั้น 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 12,065     

6 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น แฟรคไดร์ สาย
เคเบิล ตลับผงหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์ฯ ลฯ 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 20,000 6,229     

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ข้าราชการ 
การเมืองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและคา่ใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นตามระเบียบ 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  20,000 12,808     

 
 



66 

 

66 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.7 แผนงานการเกษตร(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 ค่าบริการจา้งเหมาแรงงาน 
จ านวน 1 ราย 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาบริหารแรงงาน 
จ านวน 1 ราย 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  111,600 109,800     

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีเป็นทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นครุภฑัณ์ที่มลีักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

  10,000 0     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
7.8 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 สมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านไทร ในอัตราร้อยละ 5 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 185,000 169,909 
 

    

2 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 2 ของค่าจ้าง 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 8,000 7,514     

3 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

โอนเพิ่ม 
+652,000

โอนลด 
+400,000 

250,261 281,976     

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไทร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 150,000 150,000     

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น ตั้งไว้ร้อยละ 1 
ของรายไดไ้ม่รวมเงินกู้และเงิน
อุดหนุน 

ส านักปลดั ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 230,323 230,323     
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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แบบติดผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2 ) 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
   2. รายงานผลการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
   1. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูยน์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี/การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 

ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์ (จากบ้านนาง
สนธยา ขจรกุล ถึงถนนบนคัน
คลองหนองกระทุ่ม)  

  -มีปรมิาณงานขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 249.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.30×1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด รวม 4 ท่อน 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  134,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านไทร 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 
(จากถนน 219 ถึงนานายสู ปรังประ
โคน-นานางอึ่ง ปรังประโคน)  

มีปริมาณงานก่อสร้างถนนดินขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 570 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,283 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 
0.40×1.00 เมตร จ านวน 4 จุด จดุ
ละ 5 ท่อน จ านวน 20 ท่อน  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  252,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่
2 ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรมัย ์ (จากบ้านนายธวัช
ชัย กลอยประโคนถึงที่นานางพูน 
มากะเต)    

 -มีปรมิาณงานขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 
6 ท่อน  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  114,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

4 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไทร อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ (จากนานาย
เสวียน มากะเต สิ้นสดุระยะทาง)  

มีปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,030 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร  หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 3,090  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 0.40×1.00 

เมตร จ านวน  60  ท่อน  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  389,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 

ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์(จากนานายเรียน 
ชาญประโคนถึงนานายเริง กรด
รัมย์)  

มีปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230 

เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,150  

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า Ø 0.40×1.00 เมตร จ านวน 3 จุด 
จุดละ  6 ท่อน รวม 18 ท่อน 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  140,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย ์ (จากถนนสาย 219 จน
สิ้นสุดระยะทาง จุดเริ่มต้นจากท่ีดนิ
นายเสวียน มากะเต ถึงบ้านนาย
เพลิน อาทวัง) 

มีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 172 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บา้น
ไทร ก าหนด)  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  326,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการขยายถนน คสล.พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 

ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์(จากก าแพงโรงเรียน
ทิศเหนือถึงก าแพงทิศใต้)  

 -ปริมาณงานขยายถนน ขนาดกวา้ง  

1.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา  0.15 

เมตร หรือมผีิวจราจรไม่น้อยกว่า 
52.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า Ø 0.30×1.00 

เมตร จ านวน 1 จุด รวม 5 ท่อน 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  329,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

8 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย์ (จากนานางพวง ใจกล้าถึง
นานางสังวาล ดวงบุตร) 

 -  มีปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 62.50 ลูกบาศก์เมตร พรอ้ม
ปรับเกรดเกลีย่เรยีบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  34,800     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 5 

ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรมัย์ (จากนาอาคม  
อินทะเสน   ถึงโรงงานโซลา่เซลล์)  

 -มีปรมิาณงานก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,055 

เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,220  

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า Ø 0.40×1.00 เมตร จ านวน 6 จุด 
จุดละ 6 ท่อน รวม 36 ท่อน  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  485,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

10 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ (จากนา  นายเส็ง ไพศรีสาร
ถึงนานายนันตพงษ ์สังสมมา)  

 -มีปรมิาณงานลงหินคลุก กว้าง 2.50 

เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่นอ้ย
กว่า 105 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรบั
เกรดเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  59,500     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ได้ก่อหนี้
ผูกพัน 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย ์  (จากถนนลาดยางถึงบ้าน
นายศรี ดวงศร ี 

 -ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 227 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  431,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

12 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย์ (จากถนนลาดยาง 

ถึงนา นายสมทัศ  วงเวียน)   

 -มีปรมิาณงานลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีประมาณหนิ
คลุกไม่น้อยกว่า 51 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  25,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

13 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย์ (จากถนนลาดยางถึงนา
นายเสือ สร้อยสันเทศ)  

 -มีปรมิาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312 

เมตร  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  164,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที 7 ต าบลบ้านไทร 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 
(จากนานางอาน สร้อยสนเทศ ถึง
นานางสมนึก เทียมมณีรตัน์ )  

มีปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 420 เมตร   สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 0.80×1.00 

เมตร จ านวน 6 จุด จุดละ 6 ท่อน 
รวม 36 ท่อน  ลงหินคลุกกว้าง  3.00 

เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 

เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 126 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรบั
เกรดเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  399,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพนั 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นไทร 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

(จากนานายเสมียนถึงถนนคลอง) 

 -มีปรมิาณงานก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 435 

เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,175  

ลูกบาศก์เมตรพื้นทีผ่ิวพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.60×1.00 เมตร จ านวน  

3 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน ลง
หินคลุกกว้าง  3.00 เมตร ยาว 435 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
เรียบร้อย  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  338,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

16 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านไทร 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์   

(จากบ้านนายเทียนชัย เคียวประ
โคนถึงบ้านโคกตะแบก)  

 - มีปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500 

เมตร สูงเฉลีย่ 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,800  

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า Ø 0.40×1.00 เมตร จ านวน 5 จุด 
จุดละ 6 ท่อน รวม 30 ท่อน ลงหิน
คลุกกว้าง. 3.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ย
เรียบร้อย  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  486,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

17 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ (จากนานายถวลิ ใจกล้า 

ถึงนานายประยรู  สมภาค)  

มีปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 1,900 เกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  271,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านไทร 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์ 

(จากสามแยกนานายนัย ปรังประ
โคนถึงถนนโคกตะแบก)  

ปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 505 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,020 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ า Ø 0.40×1.00 

เมตร จ านวน 3 จุด จุดละ 6 ท่อน 
รวม 18 ท่อน ลงหินคลุกกว้าง. 3.00 

เมตร ยาว 505 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 

เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 151 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรบั
เกรดเกลี่ยเรียบร้อย  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  324,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

19 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวดั
บุรีรัมย ์ (จากนนายเสียง   ศรีประ
โคนถึงนานายไพศาล ปุยะติ) 

มีปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 175 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลีย่เรยีบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  100,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

20 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ (จากนานายบญุม ีใจกล้า
ถึงนานายไพฑูรย์ ใจกล้า)   

มีปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกรดเกลีย่เรยีบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  75,000      
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

21 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ (จากถนน 219 ถึงนานาย
บุตร สร้อยจิตร)  

มีปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีประมาณหนิ
คลุกไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  24,000      

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
11  ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์(จากท่ีดิน
นางสาววรรณิสา ถึงบ้านนาง
ล าดวน)  

มีปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 
5 ท่อน ลงดินถม กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร มี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์
เมตร  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  168,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ที่ 11 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสุ
พลถึงที่ดินนายเสนห่ ์ ศรีสรุิยชัย)  

มีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
รวมสองข้างทาง  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  475,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด  หมู่ที่ 12 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายกบั 
ภาสดาถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน)  

มีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 220 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  418,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน(ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

25 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 ต าบล
บ้านไทร อ าเภอประโคนชัย 

จังหวัดบุรีรมัย ์ (จากนานางส าราญ  

ถึงนานายเชียร)   

มีปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว  700 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีประมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบร้อย 

กองช่าง พ.ค. – ก.ย. 
63 

  79,500     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 2 
ได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

26 โครงการขุดลอกคลองและสระ
หนองเจ๊ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง  

 -ขุดลอกคลองหนองเจก ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 775 เมตร 
และขุดสระหนองเจก กว้าง  40.00 
เมตร ยาว 50 เมตร 

กองช่าง เม.ย. – ก.ย. 
63 

  1,160,000      

27 โครงการขุดลอกสระ อบต.  -ขนาดกว้าง 65  เมตร  ยาว  85 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,860 
ลูกบาศก์เตรพร้อมกลับเกลี่ยดินขุด 

กองช่าง เม.ย. – ก.ย. 
63 

  445,000     จ่ายขาด
ครั้งท่ี 1 
ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.2 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและดูงาน
กิจกรรมธนาคารใต้น้ าใตด้ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและดูงาน
กิจกรรมธนาคารใต้น้ าใตด้ิน 

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

 โอนลด 
-60,000 

60,000 0    เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 1 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

กองส่งเสริม
การเกษตรฯ 

มี.ค. – ก.ย. 
63 

  20,000     เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 1 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลา
ตามแผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
จริง 

โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์และผลติสื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการอบรมจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์และผลติ
สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

ก.พ. – ก.ย. 
63 

 โอนเพิ่ม  
+5,000 

0 2,522    เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 

1 

2 โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย
ลูกเสือประจ าต าบลบ้านไทร 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมเข้า
ค่ายลูกเสื้อประจ าต าบลบ้านไทร 

กอง
การศึกษา

ฯ 

มี.ค. – ก.ย. 
63 

 โอนเพิ่ม 
+120,000 
โอนลด 
-120,000 

0 0    เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 

1 

 
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

เพื่อด าเนินการจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

ส านักปลดั มิ.ย. – ก.ค. 
63 

 โอนเพิ่ม 
+70,000 

0     เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 

1 
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บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑส์ านักงาน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเปิดแบบทึบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเปิดแบบทึบ
จ านวน 1 หลัง (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 61) 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  16,500 16,500     

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร
แบบบานเปิดแบบบานเลื่อน
กระจก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อนจ านวน 1 
หลัง (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา
ตามท้องตลาด) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  3,500 3,500     

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑ์การเกษตร 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อถังพ่นยา จ านวน 4 
เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังพ่นยา
จ านวน 4 เครื่องเครื่องละ 1,800 
บาท (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา
ตามท้องตลาด) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  7,200 4,460     

 

ผ 02/1 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ด ี
(LED TV) แบบ smart tv
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโทรทัศน์แอล 
อี ด ี(LED TV) แบบ smart tv
จ านวน 1 เครื่อง (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 61) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  19,600 14,880     

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิก
ฟุตจ านวน 1 ตู ้

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต
จ านวน 1 ตู้ (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 61) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  9,400 8,990     
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
injet 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน มีนาคม 62) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  8,000 8,000     

2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 
800 VA จ านวน 3 เครื่อง (ตาม
เกณฑร์าคามาตรฐานและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 62) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  7,500 7,500     

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง (ตามเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 62) 

กองคลัง ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  17,000 16,500     

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ส ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 62) 

กองคลัง ม.ค. – ก.ย. 
63 

มี.ค. 63  15,000 14,990     

5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิด Dot Matrix แบบแคร่ยาว 
จ านวน 1 เครื่อง 

กองคลัง มี.ค. – ก.ย. 
63 

มี.ค. 63  23,000 22,900    เพิ่มเตมิ
เติมครั้งท่ี 

1 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ประเภทคุรุภณัฑ์อื่น 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อซุ้มไฟเฉลมิพระเกียรต ิ
ไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง
จ านวน 1 ซุ้ม 

จัดซื้อซุ้มไฟเฉลมิพระเกียรต ิ
ไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งจ านวน 1 
ซุ้ม (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา
ตามท้องตลาด) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  99,000 95,000     

2 จัดซื้อเต็นท์ขนาด 5 * 12 
เมตรจ านวน 1 หลัง 

จัดซื้อเต็นท์ขนาด 5 * 12 เมตร
จ านวน 1 หลัง (จัดหาทั่วไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  40,000 35,000     

3 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 
11.5 น้ิวจ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 11.5 น้ิว
จ านวน 1 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

ส านักปลดั ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  5,000 4,500     

 
แผนงานบริหารงานการศึกษา 
ประเภทคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunctionแบบฉีดหมึก
พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Print) จ านวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Print) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน มีนาคม 62) 

กอง
การศึกษา 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  8,000 8,000     
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แผนงานบริหารงานการศึกษา 
ประเภทคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เครื่อง (ตามเกณฑร์าคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 62) 

กอง
การศึกษา 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  17,000 16,500     

 
แผนงานบริหารงานสาธารณสุข 
ประเภทคุรุภณัฑส์ านักงาน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้จ านวน 1 ชุด
(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตาม
ท้องตลาด) 

กอง
สาธารณสุข 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  10,000 7,600     

แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑส์ านักงาน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 ชุด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้คอมพิวเตอรจ์ านวน 1 ชุด
(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตาม
ท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. 63  5,000 4,200     
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แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑส์ านักงาน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
จ านวน 4 ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ส านักงานจ านวน 4 ตัว (จัดหา
ทั่วไปและสมดุการตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. 63 +2,000 8,000 10,000     

3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเปิดแบบทึบ 
จ านวน 2 ลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเปิดแบบทึบ
จ านวน 1 หลัง (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
ธันวาคม 61) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. 63  11,000 5,200     

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑ์การเกษตร 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าสารเคมี 
100 ลติรจ านวน 2 เครื่อง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังเก็บน้ า
สารเคมี 100 ลิตรจ านวน 2 
เครื่อง (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคา
ตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  3,000      

2 ค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาล 2 
แรงม้าซัมเมอรส์ จ านวน 2 
เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดปั๊มน้ า
บาดาล 2 แรงม้าซมัเมอร์ส จ านวน 
2 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและส ารวจ
ราคาตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. – ก.ย.
63 

 60,000 72,300     
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แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑ์การเกษตร 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีนจ านวน 
2 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อปั๊มคลอรีน
จ านวน 2 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. 63  16,000 15,000     

4 ค่าจัดซื้อปั๊มน้ ามอเตอร์แบบ
จุ่มจ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อปั๊มน้ ามอเตอร์
แบบจุ่มจ านวน 1 เครื่อง (จัดหา
ทั่วไปและส ารวจราคาตาม
ท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ค. 63  6,000 3,990     

 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าซื้อสว่านไฟฟ้าแบบไรส้าย
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสว่านไฟฟ้าแบบ
ไรส้ายจ านวน 1 เครื่อง (จัดหา
ทั่วไปและสมดุราคาตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ส.ค. 63  3,000 2,789     
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แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องวัด
กระแสไฟฟ้าแคลม้
แอมมิเตอรจ์ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องวัด
กระแสไฟฟ้าแคลม้แอมมเิตอร์
จ านวน 1 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

มิ.ย. 63  2,000 1,890     

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดัน
สูงจ านวน 1 ตัว 

เพื่อจะเป็นค่าจดัซื้อเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูงจ านวน 1 ตัว (จัดหา
ทั่วไปและส ารวจราคาตาม
ท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ค. 63  15,000 13,800     

แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑ์งานส ารวจ 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมเินียม
แบบชักจ านวน 1 อัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อไม้สต๊าฟอลูมิ
เนียมแบบชักจ านวน 1 อัน (จัดการ
ทั่วไปและส ารวจราคาตาม
ท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

  3,000      
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แผนงานเคหะและชุมชน 
ประเภทคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง (ตาม
เกณฑร์าคาและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 62) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ย. 63  6,300 6,300     

2 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์จ านวน 1 
เครื่อง 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน มีนาคม 62) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ย. 63   700  700     

3 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 
800 VA จ านวน 3 เครื่อง (ตาม
เกณฑร์าคามาตรฐานและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 62) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ย. 63   2,500  2,300     

4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบ 1 จ านวน 
1 เครื่อง 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบ 1 จ านวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
กลางคอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน
มีนาคม 2) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62   22,000 21,700     
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แผนงานการเกษตร 
ประเภทคุรุภณัฑส์ านักงาน 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเปิดแบบทึบ 
จ านวน 2  ลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเปิดแบบทึบ
จ านวน 1 หลัง (จัดการทั่วไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  7,000 6,600     

2 จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค์ขา
พับโครงขาเหล็กจ านวน 4 
ตัว 

จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค์ขาพับโครง
ขาเหล็กจ านวน 4 ตัว(จัดหาทั่วไป
และส ารวจราคาตามท้องตลาด) 

กองช่าง ม.ค. – ก.ย. 
63 

ธ.ค. 62  12,000 6,400     

 
แผนงานการเกษตร 
ประเภทคุรุภณัฑ์ก่อสร้าง 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อรถเข็นจ านวน 1 
คัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถเข็นจ านวน 
1 คัน (จัดหาทั่วไปและสมดุราคา
ตามท้องตลาด) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

ก.ย. 63  4,000 4,000     

 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

89 

  

 
แผนงานการเกษตร 
ประเภทคุรุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็งจ านวน 2 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตัดหญา้
แบบข้อแข็งจ านวน 2 เครื่อง (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 61) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  19,000 19,000     

2 ค่าจัดซื้อตูเ้ย็นจ านวน 1 
หลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ย็นจ านวน 
1 หลัง (ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  9,400 9,400     

1 ค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
จ านวน 1 ใบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าจ านวน 1 ใบ (จัดหาทั่วไป
และสมุดราคาตามท้องตลาด) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  4,000 8,990     

แผนงานการเกษตร 
ประเภทคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการ 

ด าเนินการจริง โอนเพิ่ม/ลด งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunctionแบบฉีดหมึก
พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Print) จ านวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Print) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน มีนาคม 62) 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

พ.ย. 62  8,000 8,000     
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ส่วนที่  4  
ผลการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลท้องถิ่น(e-plan) 
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