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1. บทนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน                     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ 
   ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
  ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ 
  ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญท่ีช่วยใน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผล
จากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
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หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากร ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือ ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ           
ในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่ งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนด
ไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น                       
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 
  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 
 

 
 2.2  ยุทธศาสตร์   

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  5  ด้าน  
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้ำ 
  2. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
  3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
  1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 
  3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส 
  2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
  3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้ยั่งยืน” 
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  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
ท้องถิ่น  
  5. การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา 
  6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 
  8. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในตำบล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
  2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
  3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3  เป้าประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่ง
จะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐาน
และให้ความสะดวกและรวดเร็ว 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จาก
อุตสาหกรรม  
  4. เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และด้อยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนทุกเพศวัยได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่นและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
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  5. ส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การป้องกัน
โรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้าง
ชุมชนที่น่าอยู่ 

6. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  การจัดการมลพิษ             
การจัดการขยะและของเสียอันตราย ทำให้หมู่บ้านหน้าอยู่ 

7. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ท้องถิ่นมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้

 

 



แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจ่าย
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ด าเนิน
โครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 39

ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจฯ

21,585,700.00 9,490,616.67 16 - 23 - -

2.  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 2

ข้อบัญญัติ
100,000.00 0.00 - - 2 -

-

3.  การพัฒนาสังคม การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุขการกีฬา 18

ข้อบัญญัติ
5,433,225.00 2,178,993.04 1 4 13 -

-

4.  การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1

ข้อบัญญัติ
200,000.00 67,350.00 - 1 - -

-

5.   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

21 ข้อบัญญัติ 19,658,816 8,305,882.00 5 4 10 - -

รวม 81 - 46,977,741.00 20,042,841.71 22.00 9.00 48.00 0.00 -

6

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์
จ านวน
โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนายจ านง  ภูเดช 
หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร  ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง / 0.00

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมหมาย  แปลง
สาร หมู่ท่ี 13 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง / 0.00

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านตะเคียนทอง  หมู่ท่ี 6
 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง / 0.00

7

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางพิมพิลาลัย   
ก าลังดี  หมู่ท่ี 12 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง / 0.00

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางมาลี  จีนท า หมู่ท่ี
 10 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 190 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

430,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง / 0.00

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายแทน  ปัทมะเกตุ 
หมู่ท่ี 11 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง / 0.00

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังดาล  หมู่ท่ี 10 
ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร   ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

218,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง / 0.00

8
หมายเหตุงบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังปีรู หมู่ท่ี 8 ต าบล
วังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง / 0.00

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังสีทาถึงบ้านวังหวาย
 หมู่ท่ี 4 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง / 0.00

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนกมลโรจน์ หมู่ท่ี 2 
ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร  ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

380,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง / 0.00

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
วังดาล บริเวณบ้านนายบุญมาก  
นงค์พรมมา หมู่ท่ี 10 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร  ความยาว 150 เมตร   สูง
เฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าลอดถนน 

170,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง / 0.00

9
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ12 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 
ต าบลวังดาล

วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
8.5 ระยะทางรวม 2,900 เมตร

493,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง / 0.00

13 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 
ต าบลวังดาล

วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
8.5 ระยะทางรวม 1,600 เมตร 
และจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่งพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

327,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง / 0.00

14 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 14 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด

380,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง / 0.00

15 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 16 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด

66,700 หมู่ท่ี 16 กองช่าง / 0.00

16 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน  21  จุด

140,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง / 0.00

17 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด 

380,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง / 0.00

18 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด 

380,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง / 0.00

10
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนน
โพธ์ิ บ้านหนองตาสา หมู่ท่ี 9 ต าบล
วังดาล

380,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง / 0.00

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ าหนองโคลน หมู่ท่ี 10 ต าบล
วังดาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ า
หนองโคลนรายละเอียดดังน้ี
1.ขุดลอกวัชพืชโดยใช้รถขุดพร้อมขน
ย้ายออกนอกพ้ืนท่ี
2.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีเป็น
หลุมบ่อบริเวณอ่างเก็บน้ าหนองโคลน

200,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง / 0.00

21 โครงการวางรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนางเฉลา -
 บ้านนายเฉียบ หมู่ท่ี 15 ต าบล    
วังดาล

วางรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาบิด 
รายละเอียดดังน้ี
1.ติดต้ังรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด ระยะทาง  100   เมตร
2. ซ่อมแซมปรับปรุงบ่อพักระบาย
น้ า บริเวณข้างเคียง และเช่ือมต่อ
ระบบระบายน้ าใหม่เข้ากับระบบ
ระบายน้ าเดิม

243,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง / 0.00

11
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง / 49,500.00

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

100,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง / 99,500.00

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง / 49,500.00

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

100,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง / 99,500.00

12
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง / 49,500.00

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง / 99,500.00

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง / 49,500.00

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง / 49,500.00

13
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุท่ี งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง / 49,500.00

31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง / 49,500.00

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง / 49,500.00

33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง / 49,500.00

14
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

สถานท่ี
ด าเนินการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง / 49,500.00

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง / 49,500.00

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง / 49,500.00

37 โครงการปรับเกรดถนนภายในต าบล
วังดาล ต้ังแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 16 
ต าบลวังดาล

จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถบดถนน 
เพ่ือด าเนินการเกรดบดอัดซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล

200,000 หมู่ท่ี 1 - 
16

กองช่าง / 0.00

7,961,700 - - 15 - 22 - 892,500.00

15
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

รวมโครงการในข้อบัญญัติฯ 37 โครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนิน

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
หมู่ท่ี 11 บ้านโคกก่อง ต าบลวังดาล
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ า องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 11 บ้าน
โคกก่อง ต าบลวังดาล ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

5,024,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง / 0.00

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านท่าเสา หมู่ท่ี 5 
ต าบลวังดาล จ านวน 2 ช่วง พ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านท่าเสา หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล 
จ านวน 2 ช่วง พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
12,900 ตารางเมตร

8,600,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง / 8,598,116.67

13,624,000 - - 1 - 1 - 8,598,116.67
21,585,700 - - 16 0 23 0 9,490,616.67

16
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุหน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวมท้ังส้ิน 39 โครงการ



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการการปลูกป่าชุมชน ปลูก
หญ้าแฝก  ค่าจ้างท าแนวกันไฟ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล

ปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  ค่าจ้างท าแนว
กันไฟ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน

การด าเนินโครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน  

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

100,000 - - 2 - 0.00 -
100,000 0 0 2 0 0.00 -
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ -
-จ านวน 2 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว
    2.1 แผนงานการเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบล   
วังดาล

ด าเนินโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลวังดาล
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานท่ี ค่าเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และจ าเป็นในการ
จัดฝึกอบรม    

120,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00

2 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง    
เด็กเล็ก

ด าเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง    

10,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุส าหรับ
เด็กและเยาวชนในต าบลวังดาล

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบลวังดาล 
(เด็กจมน้ า, เด็กติดในรถ) เป็นต้น    

50,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00

4 โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล  
 ยาเสพติด

ฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัด
สถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง และจ าเป็นในการจัด
ฝึกอบรม                      

100,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  ดังน้ี
      - ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
จ านวน  7  แห่ง  จ านวน 83 คน อัตรา
คนละ 21 บาท จ านวน 245 วัน   
จ านวน  427,035 บาท ดังน้ี
          1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
หนองจิก จ านวน 82,320  บาท
          2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองศรี
วิชัย จ านวน 82,320  บาท
          3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พรหม
สุวรรณ จ านวน 82,320  บาท
          4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
รัตนชมภู จ านวน  36,015 บาท
       5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
เกาะแดง จ านวน  66,885 บาท
          

661,925 ศพด.สังกัด 
อบต.วังดาล

กอง
การศึกษาฯ

/ 355,195.00

19
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติ
การาม จ านวน 46,305  บาท
          7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
วังหวาย จ านวน  30,870  บาท
         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล  จ านวน 7 แห่ง จ านวน  
83 คน  อัตราคนละ 1,700 บาท /ปี    
จ านวน  141,100 บาท
         -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล  จ านวน 7แห่ง  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564   ดังน้ี
           - ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
จ านวน 7 แห่ง จ านวน 83 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  จ านวน 16,600 บาท
     

20
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

   - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จ านวน 
7 แห่ง  จ านวน 83 คน  อัตราคนละ 
200 บาท/ปี จ านวน 16,600 บาท
   - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
จ านวน 7 แห่ง  จ านวน 83 คน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี จ านวน 24,900 บาท
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล วังดาล 
จ านวน 7 แห่ง  จ านวน 83 คน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี จ านวน  35,690 บาท
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

21
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
ท่ี โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
และส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)
ท่ีต้ังอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล อัตราคนละ 7.37
 บาท จ านวน 260 วัน

1,254,300 ศพด. และ 
รร สพฐ. ใน
เขตต าบลวัง

ดาล

กอง
การศึกษาฯ

/ 631,246.04

7 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตต าบลวังดาล

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิก 
จ านวน 373,800 บาท
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
จ านวน 537,600 บาท
(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหม
สุวรรณ จ านวน 386,400 บาท
(4) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนชมภู 
จ านวน 252,000 บาท
(5) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดเกาะแดง  
จ านวน 252,000 บาท
(6) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม  
จ านวน 256,000 บาท

2,247,000  รร สพฐ. ใน
เขตต าบลวัง

ดาล

กอง
การศึกษาฯ

/ 1,123,500.00
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุงบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

(7)  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดวังหวาย 
จ านวน  189,000 บาท

4,443,225 - 3 4 - 2,109,941.04 -
4,443,225 0 3 4 0 2,109,941.04 -
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รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

-รวม 7 โครงการ

หมายเหตุงบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

ด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

2 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ถึงหมู่ท่ี 16 หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
เพ่ือด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563

320,000 หมู่ท่ี 1 - 16
 ต าบลวังดาล

ส านักปลัด / 0.00

24

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.2 แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายในต าบลวังดาล

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน
ต าบลวังดาล

30,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

4 โครงการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคโควิด -19

ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
และเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -19

68,850 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 67,484.00

450,000 - - 1 - 3 - 67,484.00 -
450,000 1 0 3 0 67,484.00 -
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รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ -

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 4 โครงการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

20,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในต าบลวังดาล

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในต าบลวังดาล 50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

3 โครงการจังหวัดสะอาด การด าเนินการโครงการจังหวัดสะอาด 70,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 1,568.00

140,000 - 1 2 - 1,568.00 -
140,000 0 1 2 0 1,568.00 -
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 3 โครงการ -
-

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวม 3 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลวังดาล

จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังดาล และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ภายนอก (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแข่งขัน) 

120,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00 เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่
สามารถด าเนิน

โครงการได้

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง   80,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00 เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่
สามารถด าเนิน

โครงการได้

3 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  ประจ าปี 2564

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ   
   

100,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00 เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่
สามารถด าเนิน

โครงการได้

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ    100,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

/ 0.00 เน่ืองจาก
สถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่
สามารถด าเนิน

โครงการได้

400,000 - - - - - 4 0.00 -
400,000 0 0 0 4 0.00 -
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ -

    3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

รวม 4 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในการบริการท าลายและ
ก าจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมือง
หนองก่ี ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลเมืองหนองก่ีกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

200,000 อบต.วังดาล กองช่าง / 67,350.00

200,000 - - - 1 - - 67,350.00 -
200,000 0 1 0 0 67,350.00 -
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 1 โครงการ -
รวม 1 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล

80,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0

2 โครงการฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

ฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0

130,000 - - - - 2 - 0 -
130,000 0 0 2 0 0 -
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ -
จ านวน 2 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และประชาคมหมู่บ้าน 

350,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ด าเนินการเลือกต้ังส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการ
เลือกต้ังใหม่)

500,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 507,305.00

850,000 - - 1 - 1 - 507,305 -
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ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

จ านวน 2 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

300,000 ต าบลวังดาล กองคลัง / 300,000

300,000 - - 1 - - - 300,000 -
1,150,000 2 0 1 0 807,305 -
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รวมท้ังส้ิน 3 โครงการ -

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

จ านวน 1 โครงการ

    5.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี
ภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

11,094,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 4,993,200.00

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ
ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

4,113,600 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 1,775,200.00

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมี
ภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

36,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 12,000.00

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลวังดาล

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลวังดาล     

100,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน

338,940 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 0.00

6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย

604,376 ต าบลวังดาล ส านักปลัด / 604,376.00

7 สมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใน
ส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ตาม
หนังสือส่ังการ

150,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด /

68,201.00

16,436,916 - - 1 4 2 - 7,452,977 -
16,436,916 1 4 2 0 7,452,977 -
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รวม 7 โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ -

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.3 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 
2 ล้อ
 -แบบดับเบ้ิลแค็บ
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแคบ 4 
ประตู
(3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

854,000 อบต.วังดาล ส านักปลัด / 0.00

2 ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน  4 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท       
 รายละเอียดดังน้ี
 1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

23,600 อบต.วังดาล กองคลัง / 22,800.00

854,000 1 - 1 - 22,800.00 -

33
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

รวม 2 โครงการ -

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน  4 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท       
 รายละเอียดดังน้ี
 1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

23,600 อบต.วังดาล กองคลัง / 22,800.00

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

22,000 อบต.วังดาล กองคลัง / 0.00

3 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 
17,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563

17,000 อบต.วังดาล กองคลัง / 0.00

62,600 - - 1 - 2 - 22,800.00 -
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 5.1 แผนงานบริหารงานคลัง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

รวม 3 รายการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง จ านวน 1 
เคร่ือง
  รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563

25,300 อบต.วังดาล กองช่าง / 0.00

25,300 - - 1 - 0.00 -

1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อม
ใบมีดดันดินหน้าและติดต้ัง
เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 1 คัน ราคา 
521,000 บาท
        รายละเอียดดังน้ี
        1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ
        2) ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบาย
ความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกว่า 40 
แรงม้า ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบ
ต่อนาที
      3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์
และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
        4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอ
ลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
        5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่
ในน้ ามัน
       

1,000,000 อบต.วังดาล กองช่าง / 0.00
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งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุ

รวม 1 โครงการ -

ครุภัณฑ์ส านักงาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์การเกษตร

  - แผนงานเคหะและชุมชน

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)



ด าเนินการเสร็จ
แล้ว

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินโครงการ

        6) แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด
       -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
       -ติดต้ังใบมีดดันดินหน้า  จ านวน 1 ชุด
       -ติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง จ านวน 
1 ชุด

1,000,000 - - 1 - 0
1,941,900 2 0 5 0 45,600
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งบประมาณ 

(บาท)

หมายเหตุผลการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ -
รวม 1 โครงการ -

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



จัดท ำโดย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำล

อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

www.wangdan.go.th
โทร 037-218623


