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1. บทนา
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสาคัญ ๕ ประการ คือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ช่วยใน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผล
จากการดาเนิน งานเป็ นไปตามหรื อบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมิ นผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนิ น งานให้ ลุ ล่ ว ง ค่ า ใช้จ่ ายโครงการสู งเกิน กว่ าที่ก าหนดไว้ กลุ่ ม เป้ าหมายหลั กของโครงการไม่ไ ด้รั บ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
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หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ ดาเนิน การ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อ ให้ เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากร ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม ไม่ จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทา
รายงานการติดตามประจาไตรมาสหรือ ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่ง
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการท าการศึ ก ษาติ ด ตามเพื่ อ จะเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารติ ด ตามที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการใช้ ต้น ทุน สู งสุ ดในส่ ว นของ “การประเมิ นผล” นั้ น เป็ นสิ่ ง หนึ่งที่ จาเป็น ส าหรับ การด าเนิ น การ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็ นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนด
ไว้ได้มีการปฏิบัติหรื อไม่ อย่ างไร อันเป็น ตัว ชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วนั้นให้ผ ลเป็น
อย่ า งไร น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ อี ก ทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลยั ง เป็ น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็ นข้อมูล ย้อนกลั บ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสิ นใจต่อไป
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลั กเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ดาเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับ เคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
เพราะว่าการดาเนิ น การใดๆ ของหน่ ว ยงานหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรื อจากการติดตามการประเมิน ผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่ ง เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายความคาดหวั ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตข้ า งหน้ า ซึ่ ง จะสามารถสะท้ อ นถึ ง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้ยั่งยืน”

2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลร่ว มกับประชาคมท้องถิ่น ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล 5 ด้าน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้า
2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ
3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้าให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร
3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
4. การพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส
2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
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4. การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
ท้องถิ่น
5. การส่งเสริมทะนุบารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา
6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การกี ฬ า ลานกี ฬ าชุ ม ชน การจัด การแข่ง ขั นกี ฬ าและ
นันทนาการ
8. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การส่งเสริม สนั บสนุ นสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่ง
จะส่งผลทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐาน
และให้ความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒ นาปรับปรุ งแหล่ งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จาก
อุตสาหกรรม
4. เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
ประชาชนทุกเพศวัยได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่นและทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
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5. ส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การป้องกัน
โรคและควบคุมโรค การพัฒ นาระบบสุ ขาภิบาล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้าง
ชุมชนที่น่าอยู่
6. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน การจัดการมลพิษ
การจัดการขยะและของเสียอันตราย ทาให้หมู่บ้านหน้าอยู่
7. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ท้องถิ่นมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

3. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ 2564 (เชิงคุณภาพ)
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

แหล่งทีม่ าของงบประมาณ

งบประมาณอนุมัติ

งบประมาณเบิกจ่าย

ดาเนินการเสร็จ

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่มีการดาเนินการ

82

ข้อบัญญัต/ิ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ

45,570,531.00

33,776,472.39

73

-

9

2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

2

ข้อบัญญัติ

100,000.00

4,169.00

1

-

1

3. การพัฒนาสังคม การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขการ
กีฬา

23

ข้อบัญญัติ

5,793,330.00

4,238,598.92

7

-

12

4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

ข้อบัญญัติ

300,000.00

133,350.00

1

-

-

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

33

ข้อบัญญัติ

16,797,376

15,028,435.00

21

-

5

68,561,237.00

53,181,025.31

103.00

0.00

27.00

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

รวม

141

หมายเหตุ

6

การติดตามและประเมินผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตาบลวังดาล

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

กาลัง

เสร็จแล้ว ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

หมายเหตุ

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

0.00

โอนสบทบเงิน
อุดหนุนพาะกิจฯ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง ซอย 1
หมู่ที่ 11 ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

211,000

/

0.00

โอนสบทบเงิน
อุดหนุนพาะกิจฯ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตรอกหอยโข่ง
หมู่ที่ 12 ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

392,000.00

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5
ตาบลวังดาล
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปีรู หมู่ที่ 8
ตาบลวังดาล
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชุมหวาย –
บ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ตาบลวังดาล
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรมแสง – บ้าน
หนองคร้อ หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกระชาย หมู่ที่ 15
ตาบลวังดาล (จากบ้านนายประมูล ถึงบ้านนางดลภา)
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้าน นายโอฬาร
หมู่ที่ 7 ตาบลวังดาล
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง
หมู่ที่ 6 ตาบลวังดาล
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้าฉ่า หมู่ที่ 3 ตาบล
วังดาล
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ ซอยบ้าน
นายวิชัย ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 10 ตาบลวังดาล
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังดาล หมู่ที่ 10
ตาบลวังดาล
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังสีทา - บ้านวังหวาย
หมู่ที่ 4 ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

370,000

/

246,000.00

ข้อบัญญัติฯ

375,000

/

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

เปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง
0.00 โอนสบทบเงิน
อุดหนุนพาะกิจฯ
0.00 เปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง
399,000.00

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

399,000.00

ข้อบัญญัติฯ

370,000

/

344,000.00

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

399,000.00

ข้อบัญญัติฯ

285,000

/

282,000.00

ข้อบัญญัติฯ

285,000

/

275,000.00

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

0.00

0.00
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ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

สถานะโครงการ
เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะพานดา หมู่ที่ 1
ตาบลวังดาล
16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบทางรถไฟบ้านพรมแสง หมู่ที่ 13 ตาบล
วังดาล
17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายหนองโคลน - กรอกระเวียง
หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล
18 โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 ตาบลวังดาล
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้าหนองโคลน หมู่ที่ 10 ตาบล
วังดาล
20 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ตาบลวังดาล
21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลวังดาล
22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตาบลวังดาล
23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตาบลวังดาล
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตาบลวังดาล
25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล
26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 14 ตาบลวังดาล
27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 15 ตาบลวังดาล
28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 16 ตาบลวังดาล
29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ นหมูท่ ี่ 2 ตาบลวังดาล
30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 3 ตาบลวังดาล
31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 4 ตาบลวังดาล
32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 5 ตาบลวังดาล
33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 6 ตาบลวังดาล
34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 7 ตาบลวังดาล
35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 8 ตาบลวังดาล
36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 9 ตาบลวังดาล
37 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอกบินทร์บรุ ี ในการขยายเขตระบบ

ข้อบัญญัติฯ

400,000

/

399,000.00

ข้อบัญญัติฯ

175,000

/

174,000.00

ข้อบัญญัติฯ

1,100,000

/

1,014,703.59

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

346,000
200,000

/
/

345,000.00
199,000.00

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

424,000
100,000
100,000
100,000
100,000

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

415,000.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
49,500.00
99,000.00
49,500.00
99,000.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
49,500.00
0.00

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเสา ซอย 2 หมู่ที่ 5
ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

106,000

จาหน่ายและติดตัง้ หม้อแปลง โรงสูบน้าบ้านหนองไผ่ หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังดาล

100,000
100,000
50,000
100,000
50,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
992,931

/
/

หมายเหตุ

101,000.00

8

สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคาพวง พันธุ์เจริญ
หมู่ที่ 8 ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

375,000

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายสมหมาย
แปลงสาร หมู่ที่ 13

ข้อบัญญัติฯ

400,000

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

99,900

/

99,000.00

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย
43 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนางทองใส เกล้าผม ถึง ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย
บ้านนายมงคล เฉลิมจันทร์ หมู่ที่ 11 ตาบลวังดาล

44,000

/

44,000.00

34,900

/

34,900.00

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

169,000

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย
ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

345,000

/

31,000.00

19,500

/

19,000.00

47 โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนนบริเวณถนนสายโคกตารักษ์ถึงหนอง
โปร่ง หมู่ที่ 3 ตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

16,000

/

16,000.00

48 โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนนบริเวณถนนสายปากลัด หมู่ที่ 5
ตาบลวังดาล
49 โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนนบริเวณถนนสายสะพานดา หมู่ที่ 1
ตาบลวังดาล
50 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้าสาหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่
5 ตาบลวังดาล
51 โครงการซ่อมแซมบ่อพัก และฝาบ่อพักที่ชารุดระหว่างปีงบประมาณ
ภายในหมู่ที่ 1 – หมู่ท1ี่ 6 ตาบลวังดาล
โครงการจากเงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ
52 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก คอนกรีตสายเจ้าอลังการ หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 16 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
53 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก คอนกรีตสายท่าสนามทอง - พรมแสง
หมู่ที่ 11 - 13 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

71,000

/

70,000.00

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

13,100

/

13,000.00

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

399,000

/

398,000.00

ข้อบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

100,000

/

62,668.80

เงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ

12,410,000

/

8,570,000.00

เงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ

11,550,000

/

8,050,000.00

41 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 10 ตาบลวังดาล
42 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล

44 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักบริเวณแยกต้นยางใหญ่ หมู่ที่ 1
ตาบลวังดาล
45 โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนน หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล
46 โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนน หมู่ที่ 14 ตาบลวังดาล

/

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

/

/

หมายเหตุ

344,000.00

เปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง

0.00

โอนสบทบเงิน
อุดหนุนพาะกิจฯ

0.00

9

สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านหนองโปร่ง
(ทางเข้าบ้านนายอุดม ประนอม) หมู่ที่ 3 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

403,000

/

402,000.00

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจานงค์ ภูเดช หมู่
ที่ 5 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

425,000

/

424,000.00

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปีรู หมู่ที่ 8 ตาบล
วังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

425,000

/

424,000.00

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินบก หมู่ที่ 12 ตาบลวัง
ดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

425,000

/

424,000.00

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายสมหมาย
แปลงสาร หมู่ที่ 13 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

425,000

/

424,000.00

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 14
ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

425,000

/

424,000.00

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคร้อนอก หมู่ที่
11 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

338,000

/

337,000.00

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ (ซอยบ้านผู้ใหญ่อิ๊ด)
หมู่ที่ 10 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

434,000

/

433,000.00

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมหวาย - หนองอีจู้
หมู่ที่ 16 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

434,000

/

433,000.00

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6
ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

338,000

/

337,000.00

64 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 ตาบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2564

497,000

/

488,000.00

65 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่พรหมสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

66 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองจิก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

หมายเหตุ

10

สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

67 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเกาะแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

68 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหวาย องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

69 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหวาย องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

70 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดรัตนโชติกา
ราม องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

30,700

/

30,700.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
71 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้าสาหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาบลวังดาล
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
366,000
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(งบกลาง) 2564

/

365,000.00

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรมแสง หมู่ที่ 1
ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

434,000

/

433,000.00

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิดา โพธิ์ทอง หมู่ที่ 3
ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

338,000

/

337,000.00

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ ซอยบ้านนายวินัย
ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 10 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

434,000

/

433,000.00

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง โอสถานนท์
หมู่ที่ 12 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

338,000

/

337,000.00

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - กุดเขมร หมู่ที่
12 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

434,000

/

433,000.00

หมายเหตุ

11

สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร - บ้านดง
บัง หมู่ที่ 14 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

350,000

/

349,000.00

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเกาะแดง หมู่ที่
15 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

434,000

/

433,000.00

79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

493,000

/

492,000.00

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมหวาย - หนองอีจู้
หมู่ที่ 16 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

434,000

/

433,000.00

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6
ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

338,000

/

337,000.00

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปีรู หมู่ที่ 8 ตาบล
วังดาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(งบกลาง) 2564

338,000

/

337,000.00

45,570,531

73

รวมทั้งหมด 82 โครงการ

9

หมายเหตุ

33,776,472.39
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สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานการเกษตร
1 โครงการการปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก ค่าจ้างทาแนวกันไฟ ภายใน
ข้อบัญญัติฯ
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
2 โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
ข้อบัญญัติฯ
รวมทั้งหมด 2 โครงการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัธนธรรม สาธารณสุขและกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตาบลวังดาล
ข้อบัญญัติฯ
2 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก
ข้อบัญญัติฯ
3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุสาหรับเด็กและเยาวชนในตาบลวังดาล
ข้อบัญญัติฯ
4 โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ข้อบัญญัติฯ
โครงการสนั
บ
สนุ
น
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยในการบริ
ห
ารสถานศึ
ก
ษา
ดั
ง
นี
้
5
ข้อบัญญัติฯ
- ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล จานวน 7 แห่ง อัตราคนละ 20 บาท จานวน
245 วัน จานวน 485,100 บาท ซึง่ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล จานวน 7 แห่งอัตราคนละ
1,700 บาท /ปี จานวน 168,300 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังดาล จานวน 7 แห่ง
- ค่าหนังสือเรียน สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังดาล จานวน 7 แห่ง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จานวน
19,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.)
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล จานวน 7 แห่ง อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จานวน 19,800 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
วังดาล จานวน 7 แห่ง อัตราคนละ 300 บาท/ปี จานวน 29,700 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล วังดาล จานวน 7 แห่ง อัตราคนละ 430 บาท/ปี จานวน
42,570 บาท

เสร็จแล้ว

กาลัง
ดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

50,000
50,000
100,000

/
1

120,000
10,000
100,000
100,000
765,270

/

-

-

ไม่มกี าร
ดาเนินการ

/

0.00

1

4,169.00
4,169.00

/
/
/
/

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

หมายเหตุ

56,385.00
0.00
0.00
0.00
762,230.00
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ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

สถานะโครงการ
เสร็จแล้ว

กาลังดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

1,192,000

/

7 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตาบลวังดาล
รวม 7 โครงการ
3.2 แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ข้อบัญญัติฯ
-

2,106,060.00
4,393,330

/
4

ข้อบัญญัติฯ

170,000

2 อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

ข้อบัญญัติฯ

320,000

/

0.00

3 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้เลือดออกภายในตาบลวังดาล
4 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้เลือดออกภายในตาบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ

30,000

/

0.00

-

1

150,848.00

-

/
/
2

0.00
0.00
0.00

รวม 4 โครงการ
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2 โครงการฝึกอบรมทีมงานกูช้ ีพกูภ้ ยั (OTOS)
รวม 2 โครงการ
3.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
1 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตาบลวังดาล
3 โครงการจังหวัดสะอาด
รวม 3 โครงการ
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตาบลวังดาล
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
3 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี
2564
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2564
รวม 4 โครงการ
รวมทั้งหมด 23 โครงการ

หมายเหตุ

1,160,534.92

-

-

3

/

2,106,060.00
4,085,209.92
150,848.00

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.วังดาล

-

520,000

2

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
-

80,000
50,000

130,000

-

ข้อบัญญัติฯ

20,000

/

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
-

50,000
100,000
170,000

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
-

-

-

2,540.00
/
/
2

0.00
0.00
2,540.00

220,000
120,000
120,000

/
/
/

0.00
0.00
0.00

120,000
580,000
5,793,330

/
4
12

1

7

-

0

-

0

0.00
0.00
4,238,597.92
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ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ค่าใช้จ่ายในการบริการทาลายและกาจัดขยะมูลฝอย
รวมทั้งหมด 2 โครงการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์
3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
4 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
5 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังดาล
6 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
7 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
8 จัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ขนาดยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร สูง
75 เซนติเมตร
รวม 8 โครงการ
5.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์
1 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
2 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดา) ความเร็ว 40 แผ่น
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
3 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จานวน 4 ตู้
4 จัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง
75 เซนติเมตร
5 จัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร สูง
75 เซนติเมตร
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
รวม 6 โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้
ข้อบัญญัติฯ
-

300,000
300,000

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

400,000
500,000

ข้อบัญญัติฯ

7,500

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

3,500
232,000

สถานะโครงการ
เสร็จแล้ว
/
1

กาลังดาเนินการ

-

ยังมิได้
ดาเนินการ

-

ไม่มีการ
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

1

133,350.00
133,350.00

/
/

0.00
0.00

/

หมายเหตุ

7,500.00
/

/

0.00
232,000.00

17,500
22,000
6,900

/
/

289,400

4

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

3,500
180,000

/
/

3,500.00
170,000.00

ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

22,000
3,750

/
/

20,000.00
3,750.00

ข้อบัญญัติฯ

6,900

/

6,900.00

ข้อบัญญัติฯ

16,000
232,150

/
6

16,000.00
220,150.00

-

-

-

-

/

17,500.00
22,000.00
0.00

4

279,000

-
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สถานะโครงการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ

5.3 แผนงานการศึกษาฯ
ครุภัณฑ์
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
รวม 1 โครงการ
- แผนงานสาธารณสุข
1 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล -ขนาดเครื่องน้าหนักเบา
กะทัดรัด -แบตเตอรี่ใช้ได้ทั้งแบบชาร์จไฟฟ้าหรือแบบ ALKALINE ขนาด
AA/AAA
2 จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้าตาลในเลือด
3 จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและตรวจวัดชีพจรปลายนิ้วสาหรับวัด
ระดับออกซิเจนในเลือดและชีพจร
รวม 3 โครงการ
- แผนงานเคหะชุมชน
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
รวม 1 โครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้

ข้อบัญญัติฯ

เสร็จแล้ว

กาลังดาเนินการ

ยังมิได้
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

7,500

/

7,500

1

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

4,000

/

4,000.00

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

4,000

/

4,000.00

3,000

/

3,000.00

11,000

3

22,000

/

22,000

1

ข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ

7,500.00
-

-

-

-

-

-

7,500.00

11,000.00
22,000.00

-

-

-

22,000.00
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ที่

1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ
5.2 แผนงานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังดาล
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
สมทบกองทุนประกันสังคม
รวม 7 โครงการ
รวมทั้งหมด 33 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 112 โครงการ

สถานะโครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตงั้ ไว้
กาลัง
ยังมิได้
ไม่มีการ
จริงจริง
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ
ข้อบัญญัติฯ

10,777,800
4,473,600
30,000
100,000
350,000
593,576
150,000
16,474,976
16,797,376
68,561,237

/
/
/
/
/
/
/
6
21
103

-

-

1
5
28

หมายเหตุ

9,781,100.00
3,654,000.00
21,000.00
0.00
338,940.00
593,576.00
100,169.00
14,488,785.00
15,028,435.00
53,181,024.31
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ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
ปีงบประมาณ 2564
………………………………………….
1. ปัญหาอุปสรรค
1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ทำให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
บางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ได้
2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบ
กฎหมาย อำนาจหน้าที่ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย
3. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ และระยะเวลา
ทีก่ ำหนดไว้
2. ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ลดลง
3. ผลสรุปภาพรวม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทำให้ตำบลวังดาล ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ปัญหาบางปัญหาอาจไม่ได้รับการ
แก้ไข อย่างตรงจุด เพราะมีข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมาย งบประมาณไม่เพียงพอหรือพื้นที่ดำเนินการ รวมถึง
ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมองว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที และต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอนจึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทำให้การจัด ทำโครงการ/กิจกรรมบางอย่าง ต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินการได้
ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายเบาบางลง การดำเนินโครงการบริการสาธารณะต่างๆ ก็จะสามารถดำเนินการ
ต่อไปได้

