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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
ยุทธศาสตร์ที่  1      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (จากหลัง 
ศพด.บ้านขี้ตุ่น ถึง บ้านใหม่นานิยม) 
 

870,000 
 

870,000 - - -  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติ 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายธนู นัดกระโทก ถึงบ้านนางสุข    
ถอยกระโทก) 
 

165,000 
 

163,000 162,000 1,000 0.61    

ข้อบัญญัติ 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นางการเวก  ป ้ากระโทก ถึง บ้านนาง
ส าเริง ชุ่มหมื่นไวย์) 

298,000 
 

234,000 
 

229,000 5,000 2.13   ข้อบัญญัติ 

  

4 ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนภายในต าบล 
 

4,000,000 400,000  - -   ข้อบัญญัติ 

จุดที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3  
จุดที 2 บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 
จุดที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 

  81,000 319,000 79.75    

5 ซ่อมแซม ปรับปรุงวางท่อลอดระบายน้ า 
/ท่อส่งน้ าภายในต าบล 
 

1,000,000 300,000      ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
1.2  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 ซ่อมแซมโคมไฟฟูาสาธารณะ 1,300,000 50,000 12,509 37,491 74.98   ข้อบัญญัติ 
 

7 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขยาย
เขตระบบการผลิตน้ าประปาแหล่งน้ า
ดิบระบบท่อส่งน้ า โรงสูบ ถังพัก
น้ าประปา โรงกรองน้ า 

20,000,000 300,000      ข้อบัญญัติ 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 7 
(จากส านักสงฆ์สิทธิ์ด ารงธรรม ถึง 
บริเวณท่ีดินนายพัน  จิมะเริง) 

805,000 805,000     อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 
บ้านขี้ตุ่น  (จากบริเวณท่ีดินนาย
ปริญญา   มาศรัตน์  ถึงที่ดิน นางหนึ่ง
ฤทัย  ดวดกระโทก) 

490,000 490,000     อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนดินกันที่
สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ 
(จากบริเวณท่ีดินนายนราวุธ  นาคสิงห์  
ถึงท่ีดิน นายสุรสิทธิ์  โรจน์กนก) 

600,000 600,000     อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติ 

11 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 4 
บ้านขี้ตุ่น  (จากแยกสถาบันการเงินบ้านขี้
ตุ่น ถึงที่ดินนางทองเตียง  น้ ากระโทก)  

2,500,000 2,500,000     อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 
 

200,000 
 

40,000      ข้อบัญญัติ 
  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ซ่อมแซม/ ปรับปรุง/ ก่อสร้าง ฝาย
คันคลอง ภายในต าบล 

5,000,000 
 

300,000      ข้อบัญญัติ 
  

ซ่อมคลองจานเอน 
 

  62,500 237,500 79.16    

2 ขุดใหม่หรือขุดลอกสระน้ าสาธารณะ  
คลองสาธารณะ ภายในต าบล 
 

65,000,000 403,000       
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ยุทธศาสตร์ที่  4              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
 4.1  แผนงานการสาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์วัน
ผู้สูงอายุ /โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

80,000 80,000 0 80,000 100   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2 วันครอบครัว วันส าคัญทางพุธศาสนา 
วันส าคัญของชาติ  เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น  
วันส าคัญต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่นและ
ประเพณีไทย  

200,000 85,030 800 84,230 99.05   ข้อบัญญัติ 
  

 
 
 
 

3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 

100,000 50,000 34,560 15,440 30.88   ข้อบัญญัติ 
 

4 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

50,000 3,000 0 3,000 100   ข้อบัญญัติ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตามแผน         
(บาท) 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้ด าเนินการ  

1 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 50,000 4,570 4,570 0 00.00   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่   4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
ท่าจะหลุง 

2,200,000 0      ข้อบัญญัติ 
 

2 ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ 
 

100,000 100,000 54,823 45,177 45.17   ข้อบัญญัติ 
 

3 ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

60,000 60,000 27,500 32,400 54.00   ข้อบัญญัติ 
 

4 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

200,000 200,000 200,000 0 0   ข้อบัญญัติ 
 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

25,400 25,400      ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่   4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต/สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ  หรือผู้ปุวยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

500,000 500,000 40,000 - -   ข้อบัญญัติ 
ของบประมาณจาก อบจ. 

 

2 จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

30,000 0      ข้อบัญญัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่   4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
 4.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินกา
รแล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้าน
สุขภาพอนามัย และสาธารณสุขสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

250,000 150,000 150,000 0 0.00   ข้อบัญญัติ 
 

2 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

8,900,000 5,224,800 5,156,400 68,400 1.30   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่   4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
 4.6 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินกา
รแล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,300,000 1,209,600 1,145,600 64,000 5.29   ข้อบัญญัติ 
 

4 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

60,000 24,000 24,000 0 00.00   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่   5     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 
 

100,000 30,000 300 29,700 99.00   ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบลท่าจะหลุง สนอง
พระราชด าริโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุงอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ.ต าบลท่าจะหลุง) 
 

600,000 100,000 1,105 98,895 98.89   ข้อบัญญัติ 
 

3 การรังวัดตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 
 

800,000 200,000 - - -   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่    6    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มองค์กรต่างๆ 

1,000,000 300,000 219,670 80,330 26.77   ข้อบัญญัติ 
 

ดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง 

79,550 220,450 73.48    

ดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน 140,120 80,330 36.43    
 

ยุทธศาสตร์ที่    6    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตามแผน         
(บาท) 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1 พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นบุคลากรของ 
อบต.ให้ความรู้ มีทักษะในการท างาน  
เงินเดือนค่าตอบแทน ค่าจ้าง และเงิน
สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

65,500,000 11,920,356 10,465,744.96 1,454,611.04 12.20   ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

20,000 20,000 18,000 2,000 10.00  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

3 จัดท าระบบแผนที่ภาษีและส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 

2,000,000 85,000 0 0 100   ข้อบัญญัติ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง 850,000 50,000      ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่    6    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตามแผน         
(บาท) 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

5 ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้สามารถ
รองรับบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

15,000,000 232,300 12,292 220,008 94.70   ข้อบัญญัติ 
 

6 โครงการ อบต.สัญจร/โครงการออก
หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 

250,000 10,000 - - -   ข้อบัญญัติ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
7 จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆให้สามารถ

รองรับการบริการของประชาชนอย่าง 
 

1,500,000 547,245 290,185.45 257,059.55 46.97   ข้อบัญญัติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่    6              ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตามแผน         
(บาท) 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 1,000,000 1,100,000      ข้อบัญญัติ 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต. 1,000,000 82,900 82,000 900 1.08   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่    6              ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตามแผน         
(บาท) 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนิน
การ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
โครงเหล็ก 

1,300,000 1,300,000       

4 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ท่าจะหลุง 

120,000 120,000 120,000 0 0   ข้อบัญญัติ 
 

5 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

250,000 250,000 169,800 80,200 32.08   ข้อบัญญัติ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่   7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
 7.1  แผนการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  2,800,000 1,009,839 458,600 551,239 54.58   ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

3,000,000 2,399,000      ข้อบัญญัติ 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน   2,133,600 265,400 11.06    
 

สนับสนุนวัสดุการศึกษา   187,000 78,400 29.54   
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ยุทธศาสตร์ที่   7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
 7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 100,000 50,000 45,270 4,730 9.46   ข้อบัญญัติ 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมการปูองกันเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือกิจกรรมการบ าบัด
ฟื นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติดโครงการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหา
ระเมิดสิทธิเด็กและสตรี  ฝึกอบรมสัมนา
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน  ต ารวจหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

100,000 50,000 - - -   ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
 7.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก 
 
 

8 ,000 7,000 4,955 2,045 29.21   ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
 7.6  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต์ 

50,000 20,000 
 

     ข้อบัญญัติ 

เทศกาลปีใหม่   8,890 11,110 55.55   ไตรมาส 1 

เทศกาลสงกรานต์   5,890 5,220 46.98   ไตรมาส 2 
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ยุทธศาสตร์ที่  7               ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
 7.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  800,000 300,000 8,000 292,000 97.33  
 

 ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
7.8  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัดได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

11,000 
(อบต.) 

11,000 11,000 0 0  
 

 ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ประหยัด
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ ตามแผน         

(บาท) 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

ใช้จริง        
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ตู้เก็บเอกสาร,ตู้เก็บของ,ชุดโซฟารับแขก 
เก้าอ้ี,พัดลม,ชุดโต๊ะประชุม
เครื่องปรับอากาศ 

1,000,000 238,700 
 

190,830 47,870 20.05  
 

 ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)                                                                                          

22,000 22,000 18,990 3,010 13.68  
 

 
ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 

3 เครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดามี
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

30,000 18,000 11,990 6,010 50.12  
 

 ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 
4 เครื่อง Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ

ชนิด LED สี 
17,000 17,000 16,990 10 0.05  

 
 ข้อบัญญัติ 

 

5 ชุดเครื่องเล่นสนามชุดสัตว์โลกมหาสนุก 170,000 170,000 170,000 0 0.00  
 

 เงินอุดหนุน 
ไตรมาส 1 

6 ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต 8,000 8,000 5,800 2,200 27.50  
 

 ข้อบัญญัติ 
ไตรมาส 2 

 
 


