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ส่วนที ่1 
บทน า 

ประกอบด้วย 
1. บทน า 
2. วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
4. ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

---------------------------- 
1.1 ลักษณะของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

“ แผนการด าเนินงาน  ” ที่ก าหนดไว้ในระเ บียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม  ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นตัว
ก าเนิดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที ่

“การติดตามแผนการด าเนินงาน”    เป็นการติดตามแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ   

ดังนั้น การติดตามแผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการพัฒนาจริง 
2. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร  ท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย  เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
1.3 ประโยชน์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

1. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2. สะดวกต่อการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. สามารถทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
5. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน 

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
   ประกอบด้วย 

  1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
  2. บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

---------------------------- 
1.1 ลักษณะของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

“ แผนการด าเนินงาน  ” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม  ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นตัว
ก าเนิดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที ่

“การติดตามแผนการด าเนินงาน”    เป็นการติดตามแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ   

ดังนั้น การติดตามแผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการพัฒนาจริง 
2. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร  ท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภ าท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย  เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อ ย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
1.3 ประโยชน์ของการติดตามแผนการด าเนินงาน 

1. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2. สะดวกต่อการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. สามารถทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
5. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน 

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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สรุปผลด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา   อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการตาม
แผนด าเนินงาน 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน
โครงการที่

ด าเนินงานจริง 

จ านวน
งบประมาณ

(บาท) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

17 3,882,600 16 3,300,936.90 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 80,000 0 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 18 8,554,543 8 7,742,084.42 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 220,000 2 149,620 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี 

38 3,622,300 31 2,367,266.84 

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

8 676,537 5 663,562 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา  อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  
1.1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
1.1.2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.1.3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
1.1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการ
จ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 

200,000 163,500 งบคงเหลือ 
36,500 

2 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้า   เช่น  หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  วัสดุวิทยุ-
เครื่องเสียง ฯลฯ 

200,000 181,342.
80 

งบคงเหลือ 
18,657. 

20 

3 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้า ง  อุปกรณ์ประปา   เช่น   เวอร์
เนีย   ท่อน้ า   ข้อต่อ   ข้องอ   วาล์ว
น้ า   เหล็ก   ไม้   ปูนซีเมนต์   ท่อ
คอนกรีต  ตลับเมตร ฯลฯ 

40,000 54,921. 
15 

งบคงเหลือ 
1,178.85 

***โอนเพิ่ม 
16,100*** 

 

181,342.80 

4 เงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง 
(ค่า K) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก าหนดเงื่อ นไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้  (ค่า  K ) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ด่วน
ที่สุด  ที่ กค  (กวจ .)  จภจถ ./ว110  ลง
วันที่  5  มีนาคม   2561   เรื่อง  ซ้อม
แนวทางการปฏิบัติในการก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง 

100,000 - ไมไ่ด้
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

5 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า/ราง
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน 
ม. 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างท่อระบาย
น้ า /รางระบายน้ า  คสล .  พร้อมฝา
ปิด  ภายในหมู่บ้ าน  ม . 5   โดยมีท่อ
ระบายน้ า  คสล .( ชั้น  3 )  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จ านวน  
96  ท่อนพร้อมบ่อพัก
จ านวน  9  บ่อ  ตะแกรงเหล็กปิดฝา
ท่อ  9 ชุด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1 ป้าย โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

134,500 134,500 ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน 

6 ก่อสร้างศาลา
ประชาคม
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

384,000 384,000 ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนาง
จันทร์หอม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล . ซอย
นางจันทร์หอม   หมู่ ที่ 7  ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง  3  เมตรยาว 47 . 50
เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  142 .50   ตร .
ม .  พร้อมถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร  โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

82,600 82,400 งบคงเหลือ 
200 

8 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน
นางสมหมาย - 
วัดป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล . สาย
บ้านนางสมหมาย-วัดป่าหมู่ที่3  ปริมาณ
งา น  ขนาดกว้าง  4  เมตรยาว  153
เมตร   หนา  0.15  เมตร   ถมไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50เมตร หรือ
มีพ้ืนที่  คสล .ไม่น้อยกว่า  612  ตร .ม .
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1ป้ายรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

352,000 โอนลด 
352,00 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

9 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิม จากแยก
ถนนท่าแสนสุข 
- เชียงดา ไปท่า
แพบ้านแมด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน  คสล .เดิม  จากแยกถนนท่าแสน
สุข  - เชียงดา  ไปท่าแพบ้านแมด   หมู่
ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว300 เมตร
หนา 0.04  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด) 

352,000 352,000  

10 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิม จากแยก
ศาลา
เอนกประสงค์ - 
บ้านนายบุญ
จันทร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน  คสล . เดิม  จากแยกศาลา
เอนกประสงค์  - บ้านนายบุญจันทร์  หมู่
ที่  8  ปริมาณงานขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 
0 .04 เมตร  พ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้ อย
กว่า  1,200  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ1 ป้าย  โดย
มีรายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต .
เชียงดาก าหนด 

352,000 352,000  

11 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิม บึงส าราญ 
- โคกส าราญ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน  คสล . เดิม  บึงส าราญ  - โคก
ส าราญ   หมู่ที่  3  ปริมาณงานขนาด
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 240.00 เมต
ร หนา  0.04  เมตร   พ้ืนที่ปรับปรุงไม่
น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร   พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

352,000 352,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

12 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.
เดิม สายโนน
สมบูรณ์ - นา
แค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน  คสล .เดิม  สายโนนสมบูรณ์  - นา
แค   หมู่ที่  4  ปริมาณขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา 
0.04  เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
1 ,200  ตร . ม .   ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  โดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียง
ดาก าหนด 

352,000 352,000  

13 ก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่ง
น้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ท่อเมนต์ส่ง น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่  5  ปริมาณงานขุดวาง
ท่อ  PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ชั้น  8.5  ความยาวรวม  2,000 เมตร
พร้อมเชื่อมต่อทุกหลังคาเรือน   ติดต้ัง
ประตูน้ า  PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
นิ้วจ านวนจุดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1 ป้าย โดยมีรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต.เชียงดาก าหนด 

210,900 210,900  

14 ก่อสร้างระบบ
น้ าประปาหอถัง
สูง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบหอถัง
น้ าประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่  7   โดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียง
ดาก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   ตามแผนพัฒน าท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 

273,000 243,000 งบคงเหลือ
30,000 

15 ก่อสร้างหอถัง
น้ าประปาเชื่อม
เข้ากับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บริเวณบ้าน
นายบัวใหล 
โฮมชัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับก่อสร้างหอถัง
น้ าประปาเชื่อมเข้ากับระบบประปา
หมู่บ้าน  บริเวณบ้านนายบัวใหล  โฮม
ชัย  หมู่ที ่6  โดยมีรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เชียงดาก าหนด 

267,800 261,000 6,800 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

16 ขยายเขตระบบ
การประปา 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบ
ประปา  หมู่ที ่7 ปริมาณงาน ท่อประปา
(PVC)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ้ว
ชั้น  8.5  ยาว  160 .00  เมตรโดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดาก าหนด 

13,700 13,700  

17 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง /
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใ นต าบลเชียง
ดา   โดยซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง
เดิม   เป็นการลงลูกรังพร้อมปรับ
เกรด  ไม่น้อยกว่า  2,400 ลบ.ม. โดยมี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียง
ดาก าหนด 

200,000 163,5000 งบคงเหลือ 
36,500 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนา   
2.1.1   ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
2.1.2   เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 โครงการ
ฝึกอบรมการจัก
สานด้วย
พลาสติก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
การจักสานด้วยพลาสติก  เช่น ค่าป้าย
โครงการค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง /
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ   ค่าอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

30,000 - ไม่ด าเนินการ 

2 โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
แปรรูปสมนุไพร
(ลูกประคบ) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการแปรรูปสมุนไพร
( ลูกประคบ )  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง /
เครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ   ค่าอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

30,000 โอนลด
30,000 

 

3 โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
เพาะเห็ด 

เพ่ือเป็นค่า ใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้การเพาะเห็ด   เช่น   ค่าป้าย
โครงการ   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง
และครื่องดื่ม   ค่าสดุ  อุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ 

20,000 - ไม่ด าเนินการ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 แนวทางการพัฒนา 
3.1.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.1.3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
3.1.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
3.1.5  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมา
บริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับ
จ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อ
เติม  เสริมสร้างวัสดุ   ครุภัณฑ์   ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   เช่น   จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาด  จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย   จ้างเหมาดูแลเด็ก   จัดท า
เอกสาร   ล้างอัดฟิล์ม   ส ารวจ   จัดเก็บ
ข้อมูล  ฯลฯ 

192,000 

โอนเพิ่ม
88,000 

265,600 

 

งบคงเหลือ
14,400 

2 กิจกรรมงาน
วันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ    เช่น   ป้ายกิจกรรม   ค่าจัดท า
เอกสารประกอบกิจกรรมค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

30,000 - ไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เช่น   ป้าย
โครงการ   ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

20,000 18,500 งบคงเหลือ 
1,500 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

4 โครงการ
แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น  ป้ายโครงการ   ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมค่าอาหารค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

20,000 - ไม่
ด าเนินการ 

5 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ของ  ศพด . บ้านเชียง
ดา  จ านวน   235 ,200 บาท  และ  ศพด .
บ้านแมดจ านวน   171,500 บาท เช่น ค่า
วัสดุรายหัวค่าอาหารกลางวัน   ค่าหนังสือ
เรียน   ค่าอุปกรณ์การเรียน   ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

589,610 537,428 งบคงเหลือ
52,182 

6 ค่าอาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) รายละเอียดดังนี้ 
1 .   โรงเรียนบ้านเชียงดา  128  คน
X 7.37 บาท X 260วัน=245,274 บาท 
2 .   โรงเรียนบ้านแมด  112  คน
X 7.37 บาทX 260วัน=214,614 บาท 
3 .   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา 48 คน X 7.37 บาท X 260 วัน = 9
1,978 บาท 
4 .   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แมด  35 คน X 7.37 บาท X 260 วัน =
 67,067บาท 

618,933 552,524.
42 

งบคงเหลือ
66,408. 

58 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

7 เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด  สพฐ . ที่อยู่
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.เชียงดาส าหรับ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  
1 .  โรงเรียนบ้านเชียงดา  นักเรียน
จ านวน  128  คนมื้อละ  20
บาท  จ านวน  200  วัน  เป็นเงิน
512,000 บาท 
2 .  โรงเรียนบ้านแมด   นักเรียน
จ านวน  112 คนมื้อละ  20
บาท  จ านวน  200  วัน  เป็น
เงิน 448,000 บาท 

960,000 867,560 งบคงเหลือ 
92,440 

8 รณรงค์
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เช่น   ค่า
วัคซีน    ค่าเข็มฉีดยา   ค่าน้ ายาล้ าง
แผล ฯลฯ 

50,000 29,772 งบคงเหลือ 
20,228 

9 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ   เช่น   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าอาหารว่าง   ฯลฯ  เป็นไป
ตามราะเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

35,000 10,000 งบคงเหลือ 
25,000 

10 โครงการ
แข่งขันกีฬา  
เยาวชน
ประชาชน
ต าบลเชียงดา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลเชียงดา   เช่น  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  , ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 

150,000 - ไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

11 กิจกรรม
วันเเข่งเรือ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
แข่งเรือ   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้าย
โครงการ   ฯลฯเป็นไปตามร าะเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา   และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

40,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 

14 กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าป้าย
กิจกรรม   ฯลฯเป็นไปตามราะเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา   และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

100,000 โอนลด 
100,000 

ไม่
ด าเนินการ 

15 โครงการเฉลิม
ฉลองวัน
ก่อตั้งเมือง
อุดรธานี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมฉลอง
วันก่อตั้งเมืองอุดรธานี  เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่ารถโดยสาร 

15,000 15,000  

16 โครงการ
ประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟ   เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่า
ป้ายงาน   ฯลฯเป็นไปตามราะเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา   และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

50,000 - ไม่
ด าเนินการ 

17 โครงการร่วม
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ดีอ าเภอสร้าง
คอม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีของดีอ าเภอสร้าง
คอม 

50,000 

โอนเพิ่ม  
30,00 

80,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

18 งาน
ประจ าปีทุ่ง
ศรีเมือง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในก ารจัดงาน
ประจ าปีทุ่งศรีเมืองเช่นค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และอ่ืนๆ  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

20,000 - ไม่ด าเนินการ 

19 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ตาม
ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ 

4,368,000 4,148,100 งบคงเหลือ
219,900 

19 เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ 

1,164,000 1,129,600 งบคงเหลือ 
34,400 

20 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์   ตามระเบียบกฎ หมาย   หรือ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 

84,000 78,000 งบคงเหลือ 
6,000 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1 แนวทางการพัฒนา 
4.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
4.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4.1.3  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ก าจัดวัชพืชใน
หนองน้ า
สาธารณะ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ก าจัดวัชพืชในหนองน้ าสาธารณะ 

30,000 - ไม่
ด าเนินการ 

2 สนับสนุน
กิจกรรม
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

40,000 31,300 งบคงเหลือ 
8,700 

3 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมในการบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

150,000 118,320 งบคงเหลือ
31,680 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แนวทางการพัฒนา 
5.1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  
5.1.2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
5.1.3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
5.1.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างเหมา
บริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเ หมาแรงงานให้ผู้รับจ้างท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง   ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้าง
วัสดุ   ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เช่น   จ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด   จ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย   จ้างเหมาแบก
สัมภาระ   จัดท าเอกสาร   ล้างอัดฟิล์ม
ส ารวจ  จัดเก็บข้อมูล  ฯลฯ 

896,000 

โอนเพิ่ม  
261,000 

 

640,,000 

 

งบคงเหลือ
517,000 

2 รายจ่าย
เกี่ยวกับการ
รับรองและ
พิธีการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  

40,000 

 

25,440 งบคงเหลือ
14,560 

3 รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  
ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่า
เย็บเล่ม
หนังสือหรือ
เข้าปก
หนังสือ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ   เป็นไปตามหนัง สือกรมส่งเสริม
การปครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนมาก
ที่ มท 080832/ว1657ลงวันที่  16 กรกฎาคม
2556  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท0802 .2/ว
7120  ลงวันที่ 9  ธ.ค. 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000 

โอนเพิ่ม 
20,000 

15,674 งบคงเหลือ
1,956 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

4 ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  42,000 38,059.20 งบคงเหลือ 
3,940.80 

5 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆในการไป
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศ ษ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
การไปอบรมสัมนาของคณะ
ผู้บริหาร  / พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

150,000 53,846 งบคงเหลือ
96,154 

6 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหาร-
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

350,000 โอนลด
155,240 

งบคงเหลือ 
194,760 

7 ค่าใช้จ่ายอบรม
สัมนาของ
สมาชิกสภา 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม  อบรมสัมนาของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเช่นค่า  
ลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ 

50,000 - ไม่ด าเนินการ 

8 โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร   เช่น   ค่าอาหาร   อาหาร
ว่าง /น้ าดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ าย 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

30,000 - ไม่ด าเนินการ 

9 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 

260,000 109,078. 
50 

งบคงเหลือ 
90,921.50 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

10 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินส
อ น้ ายาลบค าผิด  ยางลบ  แบบพิมพ์  ค่า
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนฯลฯ  เป็น
ต้น 

130,000 

โอนเพิ่ม 

35,000 

 

127,860 งบคงเหลือ 

17,140 

11 วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น  ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน
ผงซักฟอก  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่ฯลฯ  
เป็นต้น 

90,000 

 

44,510 งบคงเหลือ  
45,490 

12 วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณา
และเผยแพร่เช่นกระดาษ โปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล สี ฯลฯ 

25,000 

 

13,530 

 

11,470 

13 วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ในส านักงาน   เช่น   แผ่นบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แป้นพิมพ์
เมาส์  ฯลฯ 

160,000 

โอนเพิ่ม  
56,000 

 

107,780 งบคงเหลือ
28,220 

 

14 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น   วัสดุสิ้นเปลือง   รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  ส าหรับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องจักร
ต่างๆ   เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง  จาระบ ีฯลฯ 

250,000 175,100 งบคงเหลือ
74,900 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

15 พัดลม
อุตสาหกรรม 

เพ่ือเป็นค่าจัดหาพัดลมอุตสาหกรรมไว้
ใช้งานบริการประชาชน  จ านวน
5  ตัว รายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวโครงเป็นเหล็กอย่างดี  แข็งแรง
ทนทาน รูปแบบสวยงาม 
2 .  ใบพัด  ขนาด  24  นิ้ว  ให้ลม
เเรง ใบพัดอลูมีเนียม ไม่เป็นสนิม 
3.  มีขาตั้งเหล็ก  3  ขา  พ่นสีอย่างดี
แข็งแรงทนทาน  ไม่กินเนื้อที่การใช้
งาน พร้อมสกรูยึด แบบขาพับได ้
4. ปุ่มกดปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
5. มีปุ่ม ดึง-กด ปรับส่าย ซ้าย-ขวา 

13,750 13,750  

16 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า  
ชนิด Network 
แบบที1่ (28 
หน้า/นาท)ี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ LED ขาวด าชนิด
Network แบบที1่(28 หน้า/นาที)  โดย
มีลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐ านการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 256
3 ข้อ 45  หน้าที่16 

8,900 8,900  

17 รายจ่ายอื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา  องค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง  เพ่ือศึกษา  ส ารวจ
ความพึงพอใจ   วิจัย   ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ   ซึ่งมิใช่การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

10,000 10,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

18 ค่าจัดท า
ประกันภัย
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า
ประกันภัยท รัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงดา  เช่น รถยนต์ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ
แพทย  ครุภัณฑ์โรงงาน   ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

15,000 1,408 งบคงเหลือ 
13,592 

19 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกิจการต่าง  ๆ   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา 

200,000 148,710. 
07 

งบคงเหลือ 
51,289.93 

20 ค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบ ลเชียงดา ,  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกิจการต่าง  ๆ   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา 

5,000 807 งบคงเหลือ 
4,193 

21 ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงดา ,  หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยต าบลเชียงดา 

10,000 7,783.18 

 

2,216.82 

22 ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์   ซื้อตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ 

20,000 11,788 8,212 

23 ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต
และค่าบริการโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 

90,000 

โอนเพิ่ม
15,000 

100,283. 
08 

4,716.92 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

24 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า 
(18 หน้า / 
นาท)ี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ  LED ขาวด า   (18  หน้า /
นาที)  โดยมีลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน การจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563  ประกาศ  ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 44 หน้าที่  
16 

2,600 2,600  

25 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน  1 เครื่อง  โดยมีลั กษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 ประกาศ  ณ  วันที่  12
พฤษภาคม 2563  รายการที ่12  หน้าที่  6 

22,000 22,000  

26 เก้าอ้ีท างาน
ท างาน
พนักงานส่วน
ต าบล 
ต าแหน่ง  
นายช่างโยธา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท า งานพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งนายช่างโยธา
จ านวน  1 ตัว  จ านวน  4,000  บาท  โดยมี
ลักษณะดังนี้  มีพนักพิงสูง  มีเบาะรองรับ
ศรีษะ  เก้าอ้ีสามารถปรับสูงต่ าได้  วัสดุที่หุ้ม
เก้าอ้ีเป็นหนัง  PU สีด า  โครงสร้างเป็นเหล็ก
หนา แข็งแรงแบบรองรับน้ าหนักได้มาก 

4,000 4,000  

27 โต็ะท างาน
พนักงานส่วน
ต าบล 
ต าแหน่ง  
นายช่างโยธา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งนายช่างโยธา  จ านวน
1 ตัว  จ านวน  5,000  บาท  โดยมีลักษณะ
ดังนี้  ขนาดกว้าง  80  ซม .X ยาว  150  ซม .
X สูง 75 ซม.,  มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสาร
ด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 

5,000 5,000  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา
ณ(บาท) 

การ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

28 จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

20,000 22,160 คงเหลือ 
7,840 

(โอนเพิ่ม) 

29 สนับสนุนกิจกรรมจิต
อาสา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมจิต
อาสา 

15,000 9,500 คงเหลือ 
10,500 

30 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดา 

10,000 15,000 โอนงบ
เพ่ิมเติม 
5,000 

31 วัสดุการเกษตร เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตร  เครื่องมือทางการเกษตร 

10,000 9,908.20 งบคงเหลือ 
9,908.20 

32 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง  ตาม
ระเบียบ   กฎหมาย   หรือหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ 

95,000 32,928 งบคงเหลือ 
62,072 

33 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000 2,280 งบคงหลือ
7,220 

34 เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา
หมู่บ้าน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริห าร
จัดการและบ ารุงรักษาประปา
หมู่บ้าน  พ.ศ.  2548 

10,000 - ไม่ด าเนินการ 

35 เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการ
อ่ืน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า
ผลิตกร ะแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ  อปท.  พ.ศ.  2547 

5,000 - ยังไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

36 รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน 

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน  สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพพ้ืนที่ต าบลเชียงดา 

64,550 64,550 - 

37 เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท .)  ตามระเบียบ  กฎหมาย  หรือ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 

173,500 

โอนเพิ่ม 
173,500 

346,600 งบคงเหลือ 
400 

38 เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประ
จ า 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจ า  ตามระเบียบกฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ 

55,000 54,088.68 งบคงเหลือ 
911.32 
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6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
6.1 แนวทางการพัฒนา 
6.1.1  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
6.1.2  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
6.1.3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
6.1.4  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมต้านยา
เสพติด/การ
เสริมสร้างผู้
ประสานพลัง
แผ่นดิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมต้านยา
เสพติด/การสร้างผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง /
เครื่องดื่ม   ค่าป้าย  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 

30,000 20,000 งบคงเหลือ  
10,000 

2 โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือเป็นค่าใ ช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่   เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
ป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ 

50,000 49,300 700 

3 โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์  เช่นค่าอา หารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ 

50,000 โอนลด 
50,000 

 

4 ซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่6  บ้านโคกคอย 

80,000 - ไม่
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
การ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

5 กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไท ย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ .ศ .
2557 

10,000 - ไม่
ด าเนินการ 

6 จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ด่วน
มาก   ที่  มท  0808 .2/ว7120   ลง
วันที่ 9  ธ.ค. 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

288,800 - โอนย้ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ 

7 อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้านสุขภาพ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการตามพระ ราชด าริ
ด้านสุขภาพ   ในการสืบสานพระราช
ปณิธานด้านสาธารณสุข   หมู่บ้านละ
20,000บาท 

160,000 - ไม่
ด าเนินการ 

8 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในการ
ป้องกัน   ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ   เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
ฯลฯ 

267,737 247,682.
75 

ก่อหนี้ผูกพัน  
11,700 

งบคงเหลือ  
8,354.25 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  อย่างรวดเร็ว 

กว้างขวางในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดระรอกใหม่ในปี 2564  ส่งผลให้เกิด
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี   ท าให้เกิดการใช้
จ่ายงบประมาณไม่พร้อมสมบูนณื  ซึ่งเกิดจากทั้งงบประมาณจากงบอุดหนุน  รายได้รับต่างๆที่ขาดหายไปท าให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์ 

2.  การเกิดขึ้นและการอุบติใหม่ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ท าให้
การเตรียมพร้อมส าหรับรองรับสถานการณืนี้ของบุคลกร  องค์กร  หน่วยงานรอบข้างยังไม่มีความพร้อม  ท าให้
การด าเนินงานช่วงเริ่มต้น   ขาดความพร้อม  การบริหารจัดการงบประมาณจึงติดขัดท าให้การด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานขาดความสมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณต้องบริหารจัดการตามความเสี่ยงที่

เกิดข้ึน  เพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนด าเนินงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหารแผนด าเนินงาน  
จะต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้พร้อมเสมอส าหรับรองรับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น   ตลอดจนปรับปรุงแผน
ด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมและยังยืนต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 


